
2. cikk

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés az e cikkben foglalt rendelkezéseknek megfelelően módosul.

1. A szerződés címsora a következőképpen módosul: „Szerződés az Európai Unió működéséről”.

A. HORIZONTÁLIS MÓDOSÍTÁSOK
2. A szerződés teljes szövegében:

a) az „a Közösség” és a „Közösség”, illetve az „az Európai Közösség” és az „Európai Közösség”
kifejezések és azok toldalékolt alakjai helyébe az „az Unió”, illetve az „Unió” kifejezés és
azok megfelelően toldalékolt alakjai lépnek; az „Európai Közösségek” kifejezés és annak
toldalékolt alakjai helyébe az „Európai Unió” kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt
alakjai lépnek, és a mondatban szereplő, erre vonatkozó igék és melléknevek adott esetben
egyes számba kerülnek, az „a közösségi”, illetve a „közösségi” kifejezések helyébe pedig az
„az uniós”, illetve az „uniós” kifejezés lép, kivéve a 311a. cikként újraszámozott 299. cikk
(5) bekezdésként újraszámozott (6) bekezdésének c) pontját. E rendelkezést a 136. cikk első
bekezdése tekintetében csak az „a Közösség” kifejezésre kell alkalmazni;

b) az „az e szerződések”, az „az e szerződés” és az „e szerződés” kifejezések és azok toldalékolt
alakjai helyébe az „a Szerződések” kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai
lépnek, a mondatban szereplő – e kifejezésekre vonatkozó – többi mondatrészt pedig
nyelvtanilag ehhez kell igazítani; ezt a pontot nem kell alkalmazni a 182. cikk harmadik
bekezdésére, továbbá a 312. és a 313. cikkre;

c) az „A Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően”, illetve az „a Tanács a
251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően” szövegrész helyébe az „Az Európai
Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében”, illetve az „az Európai
Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében” szöveg lép, az „a 251. cikkben
megállapított eljárásnak megfelelően” szövegrész helyébe pedig az „a rendes jogalkotási
eljárás keretében” szöveg lép;

d) a „minősített többséggel megadott”, a „minősített többséggel hozott”, a „minősített
többséggel elfogadott”, a „, minősített többséggel”, illetve a „minősített többséggel”
szövegrészeket el kell hagyni;

e) az „állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező” szövegrész helyébe az „Európai” szöveg
lép;

f) az „intézmények vagy szervek” és az „intézmények és szervek” kifejezés, illetve azok
toldalékolt alakjai helyébe – a 193. cikk első bekezdésének kivételével – az „intézmények,
szervek vagy hivatalok”, illetve az „intézmények, szervek és hivatalok” kifejezések, illetve
azok megfelelően toldalékolt alakjai lépnek;

g) a „közös piac” kifejezés, illetve annak toldalékolt alakjai helyébe a „belső piac” kifejezés,
illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek;

h) az „ECU” betűszó és annak toldalékolt alakjai helyébe az „euro” kifejezés, illetve annak
megfelelően toldalékolt alakjai lépnek;

i) az „az eltéréssel nem rendelkező tagállamok nemzeti központi bankjait kell érteni”, az „az
eltéréssel nem rendelkező tagállamok központi bankjait kell érteni” szövegrészek helyébe az
„azon tagállamok központi bankjait kell érteni, amelyek pénzneme az euro” szöveg, illetve
az „az eltéréssel nem rendelkező tagállamok központi bankjai” szövegrész helyébe az „azon
tagállamok központi bankjai, amelyek pénzneme az euro” szöveg lép;
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j) az „EKB” betűszó és annak toldalékolt alakjai helyébe az „Európai Központi Bank”
kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek;

k) a „KBER alapokmánya” kifejezés és annak toldalékolt alakjai helyébe a „KBER és az EKB
alapokmánya” kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek;

l) a „114. cikkben említett bizottság” kifejezés és annak toldalékolt alakjai helyébe a
„Gazdasági és Pénzügyi Bizottság” kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai
lépnek;

m) az „a Bíróság alapokmánya” kifejezés és annak toldalékolt alakjai helyébe az „az Európai
Unió Bíróságának alapokmánya” kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai
lépnek;

n) az „az Elsőfokú Bíróság” kifejezés és annak toldalékolt alakjai helyébe az „a Törvényszék”
kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek;

o) a „bírói különtanács” kifejezés és annak toldalékolt alakjai helyébe a „különös hatáskörű
törvényszék” kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek.

3. A következő cikkekben az „a Bizottság javaslata alapján és”, az „a Bizottság javaslata alapján,
és”, illetve az „a Bizottság javaslata alapján, valamint” szövegrészt el kell hagyni, szövegük pedig
a „konzultációt követően” szövegrész után a „különleges jogalkotási eljárás keretében”
szöveggel egészül:

— 16e. cikként újraszámozott 13. cikk,
(1) bekezdés,

— 19. cikk, (1) bekezdés,

— 19. cikk, (2) bekezdés,

— 22. cikk, második bekezdés,

— 93. cikk,

— 95. cikként újraszámozott 94. cikk,

— 104. cikk, (14) bekezdés, második
albekezdés,

— 175. cikk, (2) bekezdés, első albekez-
dés.

4. A következő cikkekben a „konzultációt követően” szövegrész helyébe a „konzultációt követően,
egyszerű többséggel” szöveg lép:

— 130. cikk első bekezdése,

— a 144. cikk első bekezdése;
a következő cikkben a „rendelkezéseinek megfelelően” szövegrész helyébe a „rendelkezéseinek
megfelelően, egyszerű többséggel” szöveg lép:

— a 284. cikk;
a következő cikkekben az „a Tanács” szövegrész helyébe az „a Tanács egyszerű többséggel
elfogadott kérelmére” szöveg lép

— 213. cikk, (2) bekezdés, utolsó albe-
kezdés, harmadik mondat,

— a 216. cikk.

5. A következő cikkekben az „Európai Parlamenttel folytatott konzultációt” szövegrész helyébe az
„Európai Parlament egyetértését” szöveg lép:

— 16e. cikként újraszámozott 13. cikk, (1) bekezdés,

— 22. cikk, második bekezdés.
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6. A következő cikkekben az „intézmény” kifejezés, illetve annak toldalékolt alakjai helyébe az
„intézmény, szerv vagy hivatal” kifejezés, illetve annak megfelelően toldalékolt alakjai lépnek:

— 195. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés,

— 232. cikk, második bekezdés,

— 234. cikk, b) pont;

7. A következő cikkekben az „a Bíróság” és a „Bíróság” kifejezések, illetve azok toldalékolt alakjai
helyébe az „az Európai Unió Bírósága”, illetve az „Európai Unió Bírósága” kifejezés, illetve azok
megfelelően toldalékolt alakjai lépnek:

— 83. cikk, (2) bekezdés, d) pont,

— 88. cikk, (2) bekezdés, második albe-
kezdés,

— 94. cikként újraszámozott 95. cikk,
(9) bekezdés,

— 195. cikk, (1) bekezdés (első előfor-
dulás),

— 225a. cikk, hatodik bekezdés,

— 226. cikk, második bekezdés,

— 227. cikk,

— 228. cikk,

— 229. cikk,

— 229a. cikk,

— 230. cikk,

— 231. cikk,

— 232. cikk,

— 233. cikk,

— 234. cikk,

— 235. cikk,

— 236. cikk,

— 237. cikk,

— 238. cikk,

— 240. cikk,

— 242. cikk,

— 243. cikk,

— 244. cikk,

— 247. cikk, (8) bekezdésként újraszá-
mozott (9) bekezdés,

— 256. cikk.
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8. A következő cikkekben a szerződés egy másik cikkére való hivatkozás helyébe az Európai
Unióról szóló szerződés megfelelő cikkére történő alábbi hivatkozás lép:

— 21. cikk, negyedik bekezdéssé váló harma-
dik bekezdés:

az 53. cikk (1) bekezdésére történő hivatkozás (első
hivatkozás) és a 9. cikkre történő hivatkozás
(második hivatkozás);

— 97b. cikk: a 2. cikkre történő hivatkozás;

— 98. cikk: a 2. cikkre történő hivatkozás (második hivatkozás);

— 105. cikk, (1) bekezdés, második mondat: a 2. cikkre történő hivatkozás;

— 215. cikk, negyedik bekezdéssé váló har-
madik bekezdés:

a 9d. cikk (7) bekezdés, első albekezdésére történő
hivatkozás.

9. (Ez a pont a magyar változatot nem érinti.)

B. EGYEDI MÓDOSÍTÁSOK

PREAMBULUM

10. A második preambulumbekezdésben az „országaik” szövegrész helyébe az „államaik” szöveg
lép, továbbá az utolsó preambulumbekezdésben az „ÚGY HATÁROZTAK, hogy létrehozzák az
EURÓPAI KÖZÖSSÉGET és e célból meghatalmazottjaikként jelölték ki:” szövegrész helyébe az
„E CÉLBÓL meghatalmazottjaikként JELÖLTÉK KI:” szöveg lép.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11. Az 1. cikk és a 2. cikk hatályát veszti. A szöveg a következő 1a. cikkel egészül ki:

„1a. cikk

(1) E szerződés szabályozza az Unió működését, valamint megállapítja az Unió
hatásköreinek területeit, elhatárolását és a hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait.

(2) E szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés alkotják az Unió alapját képező
szerződéseket. A »Szerződések« kifejezés e két, azonos jogi kötőerővel bíró szerződésre utal.”.
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A HATÁSKÖRÖK TÍPUSAI ÉS TERÜLETEI

12. A szöveg a következő új címmel és új 2a.–2e. cikkel egészül ki:

„I. CÍM

AZ UNIÓ HATÁSKÖREINEK TÍPUSAI ÉS TERÜLETEI

2a. cikk

(1) Ha egy meghatározott területen a Szerződések kizárólagos hatáskört ruháznak az
Unióra, e területen kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelező erejű jogi aktust, a
tagállamok pedig csak annyiban, amennyiben őket az Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak
célja az Unió által elfogadott jogi aktusok végrehajtása.

(2) Ha egy meghatározott területen a Szerződések a tagállamokkal megosztott hatáskört
ruháznak az Unióra, e területen mind az Unió, mind pedig a tagállamok alkothatnak és
elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat. A tagállamok e hatáskörüket csak olyan
mértékben gyakorolhatják, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta. A
tagállamok olyan mértékben gyakorolhatják újra a hatáskörüket, amilyen mértékben az Unió
úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról.

(3) A tagállamok gazdaság- és foglalkoztatáspolitikájukat az e szerződésben meg-
határozottak szerinti szabályok keretében hangolják össze, amelyek megállapítására az Unió
hatáskörrel rendelkezik.

(4) Az Unió az Európai Unióról szóló szerződésnek megfelelően hatáskörrel rendelkezik a
közös kül- és biztonságpolitika meghatározására és végrehajtására, ideértve egy közös
védelempolitika fokozatos kialakítását.

(5) Meghatározott területeken és a Szerződésekben megállapított feltételek mellett az Unió
hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő
intézkedések megtételére, anélkül azonban, hogy ennek révén elvonná a tagállamok e
területeken meglévő hatásköreit.

Az Unió e területekre vonatkozó, a Szerződésekben meghatározott rendelkezések alapján
elfogadott kötelező erejű jogi aktusai nem eredményezhetik a tagállamok törvényi, rendeleti
vagy közigazgatási rendelkezéseinek harmonizációját.

(6) Az uniós hatáskörök terjedelmét és gyakorlásának részletes szabályait a Szerződé-
sekben foglalt, az egyes területekre vonatkozó külön rendelkezések állapítják meg.

2b. cikk

(1) Az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a következő területeken:

a) vámunió,

b) a belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása,
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c) monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euro,

d) a tengeri biológiai erőforrások megőrzése a közös halászati politika keretében,

e) közös kereskedelempolitika.

(2) Az Unió szintén kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás
megkötésére, ha annak megkötését valamely uniós jogalkotási aktus írja elő, vagy ha az
hatásköreinek belső gyakorlásához szükséges, illetve annyiban, amennyiben az a közös
szabályokat érintheti, vagy azok alkalmazási körét megváltoztathatja.

2c. cikk

(1) Az Unió a tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik azokban az esetekben,
ahol a Szerződések olyan hatáskört ruháznak rá, amely nem tartozik a 2b. és 2e. cikkben
felsorolt területekhez.

(2) Az Unió és a tagállamok között megosztott hatáskörök a következő fő területeken
alkalmazandók:

a) belső piac,

b) a szociálpolitikának az e szerződésben meghatározott vonatkozásai,

c) gazdasági, társadalmi és területi kohézió,

d) mezőgazdaság és halászat, kivéve a tengeri biológiai erőforrások megőrzését,

e) környezetvédelem,

f) fogyasztóvédelem,

g) közlekedés,

h) transzeurópai hálózatok,

i) energiaügy,

j) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség,

k) a közegészségügy terén jelentkező közös biztonsági kockázatoknak az e szerződésben
meghatározott vonatkozásai.

(3) A kutatás, a technológiafejlesztés és az űrkutatás területén az Unió hatáskörrel
rendelkezik egyes intézkedések megtételére, így különösen programok kidolgozására és
megvalósítására; e hatáskör gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját
hatásköreik gyakorlásában.
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(4) A fejlesztési együttműködés és a humanitárius segítségnyújtás területén az Unió
hatáskörrel rendelkezik egyes intézkedések megtételére és közös politika folytatására; e
hatáskör gyakorlása azonban nem akadályozhatja meg a tagállamokat saját hatásköreik
gyakorlásában.

2d. cikk

(1) A tagállamok az Unión belül összehangolják gazdaságpolitikájukat. Ennek érdekében a
Tanács intézkedéseket, különösen az e politikára vonatkozó átfogó iránymutatásokat fogad el.

Azon tagállamokra, amelyek pénzneme az euro, külön rendelkezések vonatkoznak.

(2) Az Unió intézkedéseket hoz a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának összehangolása
céljából, így különösen meghatározza az e politikákra vonatkozó iránymutatásokat.

(3) Az Unió kezdeményezéseket tehet a tagállamok szociálpolitikájának összehangolása
céljából.

2e. cikk

Az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy
kiegészítő intézkedések végrehajtására. Ezek az intézkedések európai szinten a következő
területekre terjednek ki:

a) az emberi egészség védelme és javítása,

b) ipar,

c) kultúra,

d) idegenforgalom,

e) oktatás, szakképzés, ifjúság és sport,

f) polgári védelem,

g) igazgatási együttműködés.”

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

13. A szöveg a következő címmel és 2f. cikkel egészül ki:

„II. CÍM

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

2f. cikk

Az Unió, valamennyi célkitűzését figyelembe véve és a hatáskör-átruházás elvével összhangban,
biztosítja a különböző politikái és tevékenységei összhangját.”
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14. A 3. cikk (1) bekezdése hatályát veszti. A cikk (2) bekezdés számozatlan bekezdéssé válik, és
szövegében az „az e cikkben említett valamennyi tevékenység” szövegrész helyébe a
„tevékenységeinek” szöveg lép.

15. A 4. cikk számozása 97b. cikkre változik. A cikk szövege az alábbi 85. pontnak megfelelően
módosul.

16. Az 5. cikk hatályát veszti; e cikket az Európai Unióról szóló szerződés 3b. cikke váltja fel.

17. A szöveg a következő 5a. cikkel egészül ki:

„5a. cikk

Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a
foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség
védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket.”

18. A szöveg a következő 5b. cikkel egészül ki:

„5b. cikk

Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd mindenfajta
nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon,
életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen.”

19. A 6. cikk szövegéből az „a 3. cikkben említett” szövegrészt el kell hagyni.

20. A szöveg egy 6a. cikkel egészül ki, amely a 153. cikk (2) bekezdésének szövegét veszi át.

21. A szöveg egy 6b. cikkel egészül ki, amely az állatok védelméről és kíméletéről szóló
jegyzőkönyv rendelkező részének szövegét veszi át; a szövegben a „mezőgazdasági” szövegrész
helyébe a „mezőgazdasági, halászati” szöveg, az „és kutatási” szövegrész helyébe a „, kutatási,
technológiafejlesztési és űrkutatási” szöveg, az „állatok” szöveg helyébe pedig az „állatok mint
érző lények” szöveg lép.

22. A 7–10. cikk hatályát veszti. A 11. és a 11a. cikket az Európai Unióról szóló szerződés
10. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 280a–280i. cikke váltja fel az e
szerződés 1. cikke fenti 22. pontjának, illetve az alábbi 278. pontnak megfelelően.

23. A 12. cikk számozása 16d. cikkre változik.

24. A 13. cikk számozása 16e. cikkre változik. A cikk szövege az alábbi 33. pontnak megfelelően
módosul.

25. A 14. cikk számozása 22a. cikkre változik. A cikk szövege az alábbi 41. pontnak megfelelően
módosul.

26. A 15. cikk számozása 22b. cikkre változik. A cikk szövege az alábbi 42. pontnak megfelelően
módosul.
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27. A 16. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk elején az „A 73., 86. és 87. cikk sérelme nélkül” szövegrész helyébe az „Az Európai
Unióról szóló szerződés 3a. cikkének, valamint e szerződés 73., 86. és 87. cikkének
sérelme nélkül” szöveg lép;

b) a cikk jelenlegi egyetlen mondatában az „olyan elvek alapján és feltételek mellett
működjenek” szövegrész helyébe az „olyan – így különösen gazdasági és pénzügyi – elvek
alapján és feltételek mellett működjenek” szöveg lép;

c) a cikk a következő új mondattal egészül ki:

„Ezeket az elveket és feltételeket rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott
rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg, a tagállamok arra
vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül, hogy a Szerződésekkel összhangban gondos-
kodjanak e szolgáltatások nyújtásáról, más által való ellátásáról, illetve finanszírozásáról.”

28. A szöveg egy 16a. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 255. cikk szövegét
veszi át:

a) a szöveg az (1) bekezdést megelőzően kiegészül a következő szöveggel, egyidejűleg az
(1) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik, a jelenlegi (2) és (3) bekezdés pedig az új
számozás szerinti (3) bekezdés második, illetve harmadik albekezdésévé válik:

„(1) A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása
céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének
lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el.

(2) Az Európai Parlament ülései nyilvánosak, valamint a Tanács ülései, amikor azokon
jogalkotási aktus tervezetéről tanácskoznak, illetve szavaznak, szintén nyilvánosak.”;

b) a (3) bekezdésként újraszámozott (1) bekezdés első albekezdésévé váló jelenlegi
(1) bekezdésben az „az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság” szövegrész helyébe
az „az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak” szöveg, az „a (2) és
(3) bekezdésnek” szövegrész helyébe pedig az „e bekezdésnek” szöveg lép;

c) a (3) bekezdésként újraszámozott (1) bekezdés második albekezdésévé váló jelenlegi
(2) bekezdésben a „korlátozásait az Amszterdami Szerződés hatálybalépésétől számított
két éven belül a Tanács határozza meg a 251. cikkben megállapított eljárásnak
megfelelően” szövegrész helyébe a „korlátozásait rendes jogalkotási eljárás keretében
elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg” szöveg lép;

d) a (3) bekezdésként újraszámozott (1) bekezdés harmadik albekezdésévé váló jelenlegi
(3) bekezdésben a „Valamennyi fent említett intézmény saját eljárási szabályzatában
rögzíti” szövegrész helyébe a „A második albekezdésben említett rendeleteknek
megfelelően valamennyi intézmény, szerv és hivatal gondoskodik tevékenységének
átláthatóságáról és saját eljárási szabályzatában rögzíti” szöveg lép, valamint a szöveg a
következő negyedik és ötödik albekezdéssel egészül ki:

„E bekezdést az Európai Unió Bíróságára, az Európai Központi Bankra és az Európai
Beruházási Bankra csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben igazgatási feladatokat
látnak el.
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A második albekezdésben említett rendeletekben megállapított feltételek szerint az
Európai Parlament és a Tanács biztosítja a jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó
dokumentumok nyilvánosságát.”

29. A szöveg a következő – a 286. cikk helyébe lépő – 16b. cikkel egészül ki:

„16b. cikk

(1) Mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

(2) A természetes személyeknek az uniós intézmények, szervek és hivatalok által, illetve az
uniós jog alkalmazási körébe tartozó tevékenységeik során a személyes adataiknak a
tagállamok által végzett feldolgozása tekintetében történő védelmére, valamint az ilyen adatok
szabad áramlására vonatkozó szabályokat rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai
Parlament és a Tanács állapítja meg. E szabályok tiszteletben tartását független hatóságok
ellenőrzik.

Az e cikk alapján elfogadott szabályok nem érintik az Európai Unióról szóló szerződés 25a.
cikkében említett különleges szabályokat.”

30. A szöveg a következő új 16c. cikkel egészül ki:

„16c. cikk

(1) Az Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és vallási szervezetek vagy
közösségek nemzeti jog szerinti jogállását a tagállamokban.

(2) Az Unió ugyanígy tiszteletben tartja a világnézeti szervezetek nemzeti jog szerinti
jogállását.

(3) Elismerve identitásukat és különleges hozzájárulásukat, az Unió nyílt, átlátható és
rendszeres párbeszédet tart fenn ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel.”

A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS AZ UNIÓS POLGÁRSÁG

31. A második rész címsorának helyébe a következő címsor lép: „A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
TILALMA ÉS AZ UNIÓS POLGÁRSÁG”

32. A szöveg egy 16d. cikkel egészül ki, amely a 12. cikk szövegét veszi át.

33. A szöveg egy 16e. cikkel egészül ki, amely a 13. cikk szövegét veszi át; a (2) bekezdésben az „a
Tanács a 251. cikkben megállapított eljárás szerint jár el, ha a tagállamok által az
(1) bekezdésben említett célkitűzések elérése érdekében tett intézkedések támogatására
közösségi ösztönző intézkedéseket fogad el” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament és
a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadhatja a tagállamok által az (1) bekezdésben
említett célkitűzések elérése érdekében tett intézkedéseket támogató uniós ösztönző
intézkedések alapelveit” szöveg lép.
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34. A 17. cikk a következőképpen módosul:

a) ez a pont a magyar változatot nem érinti;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az uniós polgárokat megilletik a Szerződésekben meghatározott jogok, és
terhelik az abban megállapított kötelezettségek. Így az uniós polgárok többek között:

a) jogosultak a tagállamok területén szabadon mozogni és tartózkodni;

b) választásra jogosultak és választhatók a lakóhelyük szerinti tagállam európai
parlamenti és helyhatósági választásain, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott
tagállam állampolgárai;

c) jogosultak bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét
igénybe venni olyan harmadik ország területén, ahol az állampolgárságuk szerinti
tagállam nem rendelkezik képviselettel, ugyanolyan feltételekkel, mint az adott
tagállam állampolgárai;

d) jogosultak petíciót benyújtani az Európai Parlamenthez, az európai ombudsmanhoz
folyamodni, valamint arra, hogy a Szerződések nyelveinek valamelyikén az Unió
bármely intézményéhez vagy tanácsadó szervéhez forduljanak, és ugyanazon a
nyelven választ kapjanak.

Ezek a jogok a Szerződésekben és a végrehajtásukra elfogadott intézkedésekben
megállapított feltételekkel és korlátozásokkal gyakorolhatók.”

35. A 18. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben az „a Tanács rendelkezéseket fogadhat el” szövegrész helyébe az „az
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében rendelkezéseket
fogadhat el” szöveg lép, az utolsó mondatot pedig el kell hagyni;

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal azonos célok érdekében, és amennyiben
a Szerződések nem biztosítottak hatáskört az ilyen fellépésre, a Tanács különleges
jogalkotási eljárás keretében a szociális biztonságra, illetve a szociális védelemre
vonatkozó intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően, egyhangúlag határoz.”
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36. A 20. cikkben a „kialakítják egymás között a szükséges szabályokat, és” szövegrészt helyébe az
„elfogadják a szükséges rendelkezéseket, és” szöveg lép. A cikk a következő bekezdéssel egészül
ki:

„A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges jogalkotási
eljárás keretében az e védelem megkönnyítéséhez szükséges koordinációs és együttműködési
intézkedéseket megállapító irányelveket fogadhat el.”

37. A 21. cikk a következő új első bekezdéssel egészül ki:

„Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben
megállapítja az Európai Unióról szóló szerződés 8b. cikke szerinti polgári kezdeményezésekre
alkalmazandó eljárásokra és feltételekre vonatkozó rendelkezéseket, ideértve azt is, hogy a
kezdeményezésnek legkevesebb hány tagállam polgáraitól kell származnia.”

38. A 22. cikk második bekezdésében az „az e részben megállapított jogok megerősítésére és
kibővítésére, amelyeket a tagállamoknak alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfoga-
dásra ajánl.” szövegrész helyébe az „a 17. cikk (2) bekezdésében felsorolt jogok megerősítésére
és kibővítésére. Ezek a rendelkezések csak azt követően lépnek hatályba, hogy azokat a
tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóváhagyták.” szöveg lép.

39. A harmadik rész „KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK” címsora helyébe az „AZ UNIÓ BELSŐ POLITIKÁI
ÉS TEVÉKENYSÉGEI” címsor lép.

BELSŐ PIAC

40. A harmadik rész az elején egy „BELSŐ PIAC” című I. címmel egészül ki.

41. A szöveg egy 22a. cikkel egészül ki, amely a 14. cikk szövegét veszi át. Az (1) bekezdés helyébe
a következő szöveg lép:

„(1) Az Unió a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően meghozza a belső
piac létrehozásához, illetve működésének biztosításához szükséges intézkedéseket.”

42. A szöveg egy 22b. cikkel egészül ki, amely a 15. cikk szövegét veszi át. Az első bekezdésben a
„létrehozása során” szövegrész helyébe a „létrehozása érdekében” szöveg lép.

43. Az áruk szabad mozgásáról szóló I. cím számozása Ia. címre változik.

44. A 23. cikk (1) bekezdésében a „vámunión alapul” szövegrész helyébe a „vámuniót alkot” szöveg
lép.

45. A szöveg a 27. cikk után egy „VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS” című 1a. fejezettel egészül ki,
továbbá a szöveg egy 27a. cikkel egészül ki, amely a 135. cikk szövegét veszi át azzal, hogy a
cikk utolsó mondatát el kell hagyni.
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MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT

46. A II. cím címsora az „ÉS HALÁSZAT” szöveggel egészül ki.

47. A 32. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő új első albekezdéssel egészül ki:

„(1) Az Unió közös mezőgazdasági és halászati politikát határoz meg és hajt végre.”; a
bekezdés jelenlegi szövege második albekezdéssé válik.

A második albekezdéssé váló jelenlegi első albekezdés első mondatában a „mezőgazda-
ságra és” szövegrész helyébe a „mezőgazdaságra és a halászatra, valamint” szöveg lép, és
az albekezdés a végén a következő mondattal egészül ki: „A közös agrárpolitikára vagy a
mezőgazdaságra vonatkozó utalásokat, valamint a »mezőgazdasági«, illetve az »agrár-«
kifejezéseket úgy kell értelmezni, mint amelyek a halászatot is magukban foglalják,
figyelembe véve ezen ágazat sajátos jellemzőit.”;

b) a (2) bekezdésben a „létrehozására” szövegrész helyébe a „létrehozására, illetve
működésére” szöveg lép;

c) a (3) bekezdésből az „e szerződéshez csatolt” szövegrészt el kell hagyni.

48. A 36. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben az „a Tanács” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament és a
Tanács” szöveg, a „(2) és (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésének”
szöveg lép;

b) a második bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő mondat lép: „A Tanács a
Bizottság javaslata alapján támogatás nyújtását engedélyezheti:”.

49. A 37. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdést el kell hagyni;

b) a (2) bekezdés számozása (1) bekezdésre változik, valamint az „Az (1) bekezdésben
említett konferencia munkájának figyelembevételével a Bizottság e szerződés hatályba-
lépésétől számított két éven belül, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott
konzultációt követően javaslatokat terjeszt elő” szövegrész helyébe az „A Bizottság
javaslatokat terjeszt elő” szöveg lép, a harmadik albekezdést pedig el kell hagyni;

c) a cikk a következő új (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, a cikk jelenlegi (3) és
(4) bekezdésének számozása pedig (4) és (5) bekezdésre változik:

„(2) A 34. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös
agrárpolitika és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges
egyéb rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt
követően rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja
meg.
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(3) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a
lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá a halászati
lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan.”;

d) a (4) bekezdésként újraszámozott (3) bekezdés bevezető szövegéből az „A Tanács
minősített többséggel és” szövegrészt el kell hagyni, a „piacszervezéssel” szövegrész
helyébe pedig a „piacszervezés” szöveg lép;

e) ez a pont a magyar változatot nem érinti.

A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA

50. A 39. cikk (3) bekezdésének d) pontjából el kell hagyni a „végrehajtási” szövegrészt.

51. A 42. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben az „a migráns munkavállalók és az azok jogán jogosultak” szövegrész
helyébe az „a migráns munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint az azok jogán
jogosultak” szöveg lép;

b) az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a Tanács egy tagja kijelenti, hogy valamely első bekezdés szerinti jogalkotási
aktus tervezete szociális biztonsági rendszerének fontos vonatkozásait érintené – ideértve
annak alkalmazási körét, költségét vagy finanszírozási rendszerét –, vagy befolyásolná e
rendszer pénzügyi egyensúlyát, kérheti, hogy a kérdést terjesszék az Európai Tanács elé.
Ebben az esetben a rendes jogalkotási eljárást fel kell függeszteni. A felfüggesztéstől
számított négy hónapon belül az Európai Tanács, a kérdés megvitatása után:

a) a tervezetet visszautalja a Tanács elé, amely megszünteti a rendes jogalkotási eljárás
felfüggesztését, vagy

b) semmilyen intézkedést nem tesz, vagy új javaslat benyújtására kéri fel a Bizottságot;
ebben az esetben az eredetileg javasolt jogi aktust el nem fogadottnak kell tekinteni.”

A LETELEPEDÉS JOGA

52. A 44. cikk (2) bekezdése első albekezdésének elején az „A Tanács” szövegrész helyébe az „Az
Európai Parlament, a Tanács” szöveg lép.

53. A 45. cikk második bekezdésében az „A Bizottság javaslata alapján a Tanács minősített
többséggel úgy rendelkezhet” szövegrész helyébe az „Az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében úgy rendelkezhet” szöveg lép.
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54. A 47. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az „elismerése” szövegrész helyébe az „elismerése, valamint a
tagállamok önálló vállalkozói tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek összehangolása” szöveg lép;

b) a (2) bekezdést el kell hagyni, a (3) bekezdés számozása pedig (2) bekezdésre változik; az
„eltörlése” szövegrész helyébe a „megszüntetése” szöveg lép.

55. A szöveg egy 48a. cikkel egészül ki, amely a 294. cikk szövegét veszi át.

SZOLGÁLTATÁSOK

56. A 49. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben az „a Közösségnek nem abban a tagállamában” szövegrész helyébe a
„nem abban a tagállamban” szöveg lép;

b) a második bekezdésében az „A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel
e fejezet rendelkezéseit kiterjesztheti” szövegrész helyébe az „Az Európai Parlament és a
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében e fejezet rendelkezéseit kiterjesztheti” szöveg
lép.

57. Az 50. cikk harmadik bekezdésében az „államban” szövegrész helyébe a „tagállamban” szöveg
lép.

58. Az 52. cikk (1) bekezdésében az „A Tanács a Bizottság javaslata alapján, a Gazdasági és
Szociális Bizottsággal és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően” szövegrész
helyébe az „Az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott
konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében” szöveg lép.

59. Az 53. cikkben a „kinyilvánítják készségüket arra” szövegrész helyébe a „törekednek arra”
szöveg lép.

TŐKEMŰVELETEK

60. Az 57. cikk (2) bekezdésében az „a Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel
intézkedéseket hozhat” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament és a Tanács a rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket hoz” szöveg lép, a (2) bekezdés utolsó mondata
pedig a következő (3) bekezdéssé válik:

„(3) A (2) bekezdéstől eltérve, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően,
különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva kizárólag a Tanács fogadhat el
olyan intézkedéseket, amelyek az uniós jogban visszalépést jelentenek a harmadik országokba
irányuló vagy onnan származó tőkemozgás liberalizációja tekintetében.”
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61. Az 58. cikk a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 57. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedés hiányában a Bizottság, illetve – ameny-
nyiben az érintett tagállam kérelmétől számított három hónapon belül a Bizottság nem fogad
el határozatot – a Tanács határozatban megállapíthatja, hogy a tagállamok valamelyike által
elfogadott, egy vagy több harmadik országot érintő korlátozó adóügyi intézkedéseket a
Szerződésekkel összeegyeztethetőnek kell tekinteni, amennyiben azokat valamely uniós
célkitűzés indokolja, és a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethetők. A Tanács, a
tagállamok valamelyikének kérelmére, egyhangúlag határoz.”

62. A 60. cikk számozása 61h. cikkre változik. A cikk az alábbi 64. pontnak megfelelően módosul.

A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

63. A vízumokkal, menekültüggyel, bevándorlással és a személyek szabad mozgására vonatkozó
egyéb politikákkal kapcsolatos IV. cím helyébe az „A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS
A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG” című IV. cím lép. Ez a cím a következő
fejezeteket tartalmazza:

1. fejezet: Általános rendelkezések

2. fejezet: A határok ellenőrzésével, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos
politikák

3. fejezet: Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben

4. fejezet: Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben

5. fejezet: Rendőrségi együttműködés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

64. A 61. cikk helyébe a következő 1. fejezet és 61–61i. cikk lép; az új 61. cikk egyben felváltja az
Európai Unióról szóló szerződés jelenlegi 29. cikkét, a 61d. cikk pedig felváltja ugyanazon
szerződés 36. cikkét; a 61e. cikk felváltja az Európai Közösséget létrehozó szerződés
64. cikkének (1) bekezdését és az Európai Unióról szóló szerződés jelenlegi 33. cikkét, a 61g.
cikk felváltja az Európai Közösséget létrehozó szerződés 66. cikkét, a 61h. cikk pedig ez utóbbi
szerződés 60. cikkének szövegét veszi át a fenti 62. pontnak megfelelően:

„1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

61. cikk

(1) Az Unió egy, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget
alkot, amelyben tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a tagállamok eltérő jogrendszereit és
jogi hagyományait.
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(2) Az Unió biztosítja a személyek belső határokon történő ellenőrzések alóli mentességét,
továbbá a menekültügy, a bevándorlás és a külső határok ellenőrzése terén a tagállamok közötti
szolidaritáson alapuló olyan közös politikát alakít ki, amely a harmadik országok
állampolgáraival szemben méltányos bánásmódot biztosít. E cím alkalmazásában a hontalan
személyeket harmadik ország állampolgárának kell tekinteni.

(3) Az Unió a bűncselekmények, a rasszizmus és az idegengyűlölet megelőzésére és
leküzdésére irányuló intézkedésekkel, valamint a rendőri, az igazságügyi és az egyéb,
hatáskörrel rendelkező hatóságok koordinációjára és együttműködésére irányuló intézkedé-
sekkel, továbbá a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerése és –

amennyiben szükséges – a büntető jogszabályok közelítése révén a biztonság magas szintjének
garantálásán munkálkodik.

(4) Az Unió – különösen a polgári ügyekben hozott bírósági és bíróságon kívüli
határozatok kölcsönös elismerésének elvével – megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférést.

61a. cikk

Az Európai Tanács meghatározza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térségen belüli jogalkotási és operatív programok tervezésére vonatkozó stratégiai iránymu-
tatásokat.

61b. cikk

A nemzeti parlamentek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló
jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően gondoskodnak arról, hogy a 4. és 5. fejezet
keretében benyújtott jogalkotási javaslatok és kezdeményezések összhangban legyenek a
szubszidiaritás és az arányosság elvével.

61c. cikk

A 226., a 227. és a 228. cikk sérelme nélkül a Tanács a Bizottság javaslata alapján
intézkedéseket fogadhat el, amelyekben megállapítja azokat a szabályokat, amelyek szerint a
tagállamok a Bizottsággal együttműködve – különösen a kölcsönös elismerés elvének teljes
körű alkalmazását elősegítendő – elvégzik az e címben említett uniós politikák tagállami
hatóságok általi végrehajtásának objektív és pártatlan értékelését. Az értékelés tartalmáról és
eredményéről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a nemzeti parlamenteket.

61d. cikk

A belső biztonságra vonatkozó operatív együttműködés Unión belüli előmozdításának és
erősítésének biztosítására a Tanácson belül egy állandó bizottság jön létre. A 207. cikk sérelme
nélkül e bizottság segíti a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok intézkedéseinek
összehangolását. E bizottság munkájába be lehet vonni az Unió érintett szerveinek és
hivatalainak képviselőit. A bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztatni kell az Európai
Parlamentet és a nemzeti parlamenteket.

61e. cikk

E cím nem érinti a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos
tagállami hatáskörök gyakorlását.
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61f. cikk

A tagállamok számára nyitva áll a lehetőség, hogy egymás között és saját hatáskörükben, az
általuk legcélszerűbbnek ítélt módon közigazgatásaiknak a nemzeti biztonság védelméért
felelős, hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei közötti együttműködés és koordináció
formáit megszervezzék.

61g. cikk

A Tanács intézkedéseket fogad el a tagállamok illetékes szervezeti egységei között, illetve az
ezen egységek és a Bizottság között az e cím által szabályozott területeken történő igazgatási
együttműködés biztosítására. A Tanács, a 61i. cikkre is figyelemmel, a Bizottság javaslata
alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.

61h. cikk

Ha az a 61. cikkben megállapított célkitűzések elérése, a terrorizmus és az ahhoz kapcsolódó
tevékenységek megelőzése és az azok elleni küzdelem érdekében szükséges, az Európai
Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében, rendeletekben meghatározza a
tőkemozgások és a fizetési műveletek terén meghozott közigazgatási intézkedések, így például
a természetes és jogi személyek, csoportok vagy nem állami, illetve államisággal nem
rendelkező entitások birtokában vagy tulajdonában lévő, illetve őket illető pénzkészletek,
pénzügyi eszközök és gazdasági jövedelmek befagyasztásának kereteit.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadja az első bekezdésben említett keret
végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

Az ebben a cikkben említett jogi aktusok magukban foglalják a jogi biztosítékokra vonatkozó
szükséges rendelkezéseket.

61i. cikk

A 4. és 5. fejezetben említett jogi aktusokat, valamint a 61g. cikkben meghatározott, az e
fejezetekben említett területeken az igazgatási együttműködést biztosító intézkedéseket:

a) a Bizottság javaslata alapján vagy

b) a tagállamok egynegyedének kezdeményezése alapján kell elfogadni.”

HATÁRELLENŐRZÉS, MENEKÜLTÜGY ÉS BEVÁNDORLÁS

65. A 62–64. cikk helyébe a következő 2. fejezet és 62–63b. cikk lép; a 62. cikk a jelenlegi
62. cikket, a 63. cikk (1) és (2) bekezdése a jelenlegi 63. cikk 1. és 2. pontját, a 63. cikk
(3) bekezdése a jelenlegi 64. cikk (2) bekezdését, a 63a. cikk pedig a jelenlegi 63. cikk 3. és 4.
pontját váltja fel:
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„2. FEJEZET

A HATÁROK ELLENŐRZÉSÉVEL, A MENEKÜLTÜGGYEL ÉS A BEVÁNDORLÁSSAL
KAPCSOLATOS POLITIKÁK

62. cikk

(1) Az Unió olyan politikát alakít ki, amelynek célja:

a) annak biztosítása, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságuktól
függetlenül, mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól,

b) a személyek ellenőrzésének és a határátlépések eredményes felügyeletének biztosítása a
külső határokon,

c) a külső határok integrált határőrizeti rendszerének fokozatos bevezetése.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

a) a vízumokra és az egyéb rövid távú tartózkodásra jogosító tartózkodási engedélyekre
vonatkozó közös politika,

b) azok az ellenőrzések, amelyeknek a külső határokat átlépő személyeket alá kell vetni,

c) azok a feltételek, amely mellett harmadik országok állampolgárai rövid ideig szabadon
mozoghatnak az Unión belül,

d) a külső határok integrált határőrizeti rendszerének fokozatos bevezetéséhez szükséges
valamennyi intézkedés,

e) a személyek – állampolgárságuktól független – mentessége mindenfajta ellenőrzés alól a
belső határok átlépésekor.

(3) Ha az Unió fellépése szükségesnek bizonyul a 17. cikk (2) bekezdésének a) pontjában
említett jog gyakorlásának megkönnyítéséhez, és amennyiben a Szerződések nem biztosítottak
hatáskört az ilyen fellépésre, a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében az útlevelekre,
személyazonosító igazolványokra, tartózkodási engedélyekre vagy bármilyen egyéb ilyen
jellegű okmányra vonatkozó intézkedéseket fogadhat el. A Tanács az Európai Parlamenttel
folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

(4) E cikk nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy a nemzetközi joggal
összhangban megállapítsák földrajzi határaikat.

63. cikk

(1) Az Unió közös menekültügyi, kiegészítő és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó
politikát alakít azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli
állampolgárok mindegyike számára megfelelő jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés
tilalma elvének tiszteletben tartását. E politikának összhangban kell lennie a menekültek
jogállásáról szóló, 1951. július 28-ai genfi egyezménnyel és az 1967. január 31-ei
jegyzőkönyvvel, valamint az egyéb vonatkozó szerződésekkel.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg egy közös európai menekültügyi
rendszer létrehozása céljából, amely a következőket foglalja magában:

a) az Unió egészén belül érvényes, egységes menekült jogállás a harmadik országok
állampolgárai számára,

b) egységes kiegészítő védelmet biztosító jogállás a harmadik országok azon állampolgárai
számára, akiknek, anélkül hogy európai menekült jogállást kapnának, nemzetközi
védelemre van szükségük,

c) közös rendszer a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén
e személyek ideiglenes védelmére,

d) közös eljárások az egységes menekült-, vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállás
megadására és visszavonására vonatkozóan,

e) a menedékjog vagy kiegészítő védelem iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó kritériumok és eljárások,

f) előírások a menedékkérők és a kiegészítő védelmet kérők befogadásának feltételeire
vonatkozóan,

g) partnerség és együttműködés a harmadik országokkal a menedékkérők, illetve a kiegészítő
vagy ideiglenes védelmet kérő személyek beáramlásának kezelése céljából.

(3) Ha egy vagy több tagállam olyan szükséghelyzettel szembesül, amelyet harmadik
országok állampolgárainak hirtelen beáramlása jellemez, a Tanács a Bizottság javaslata alapján
az érintett tagállam vagy tagállamok érdekében átmeneti intézkedéseket fogadhat el. A Tanács
az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határoz.

63a. cikk

(1) Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja a migrációs hullámok
hatékony kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik
országok azon állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban,
valamint az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni
megerősített küzdelem.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan:

a) a beutazás és a tartózkodás feltételei, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító
vízumok és a hosszú távú tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására
vonatkozó szabályok, beleértve a családegyesítési célúakat is,

b) a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok
jogainak meghatározása, ideértve a más tagállamokban való szabad mozgásra és
tartózkodásra irányadó feltételeket is,
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c) illegális bevándorlás és jogellenes tartózkodás, beleértve a jogellenesen tartózkodó
személyek kitoloncolását és repatriálását is,

d) küzdelem az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme ellen.

(3) Az Unió harmadik országokkal megállapodásokat köthet a területén tartózkodó olyan
személyek származási vagy abba az országba való visszafogadása érdekében, ahonnan érkeztek,
akik a tagállamok egyikének területére való belépés vagy tartózkodás feltételeinek eleve nem,
vagy már nem felelnek meg.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket
állapíthat meg – kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját – azoknak a tagállami intézkedéseknek az
ösztönzésére és támogatására, amelyek a területükön jogszerűen tartózkodó harmadik
országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítésére irányulnak.

(5) E cikk nem érinti a tagállamok jogát arra, hogy meghatározzák, harmadik országok
hány olyan állampolgárát engedik be területükre, akik a harmadik országból azzal a szándékkal
érkeznek, hogy önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként vállaljanak munkát.

63b. cikk

Az Unió e fejezetben meghatározott politikáira és azok végrehajtására a szolidaritás és a
felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi
vonatkozásait is. Az Unió e fejezet alapján elfogadott jogi aktusaiban, minden olyan esetben,
amikor erre szükség van, megfelelő módon rendelkezni kell ennek az elvnek az
alkalmazásáról.”

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLGÁRI ÜGYEKBEN

66. A 65. cikk helyébe a következő 3. fejezet és 65. cikk lép:

„3. FEJEZET

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLGÁRI ÜGYEKBEN

65. cikk

(1) Az Unió a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyek tekintetében igazságügyi
együttműködést alakít ki, amely a bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös
elismerésének elvén alapul. Ennek az együttműködésnek a keretében olyan intézkedések is
elfogadhatók, amelyek célja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek
közelítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít meg – különösen, ha ez a belső piac
megfelelő működéséhez szükséges –, biztosítandó a következőket:

a) a bírósági és bíróságon kívüli ügyekben hozott határozatok tagállamok közötti kölcsönös
elismerése és azok végrehajtása,
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b) a bírósági és bíróságon kívüli iratok határokon túlra történő kézbesítése,

c) a tagállamokban alkalmazandó kollíziós, illetve joghatóságra vonatkozó szabályok
összeegyeztethetősége,

d) együttműködés a bizonyításfelvétel terén,

e) az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés,

f) a polgári eljárások zökkenőmentes lefolytatását gátló akadályok megszüntetése, szükség
esetén a tagállamokban alkalmazandó polgári eljárásjogi szabályok összeegyeztethetősé-
gének előmozdításával,

g) alternatív módszerek kidolgozása a jogviták rendezésére,

h) a bírák, ügyészek és az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzésének támogatása.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdésekre
vonatkozó intézkedéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács állapítja meg. A
Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján határozatot fogadhat el, amelyben meghatározza a több
államra kiterjedő vonatkozású családjogi kérdések azon területeit, amelyek esetében a rendes
jogalkotási eljárást kell alkalmazni. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt
követően, egyhangúlag határoz.

A második albekezdésben említett javaslatról értesíteni kell a nemzeti parlamenteket. Ha
valamely nemzeti parlament az értesítés időpontjától számított hat hónapon belül kifogást
emel a javaslattal szemben, a határozat nem fogadható el. Kifogás hiányában a Tanács a
határozatot elfogadhatja.”

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS BÜNTETŐÜGYEKBEN

67. A 66. cikk helyébe a fenti 64. pont szerinti 61g. cikk lép, és a 67–69. cikk hatályát veszti. A
szöveg a következő 4. fejezettel és 69a–69e. cikkel egészül ki; a 69a., 69b. és 69d. cikk az
Európai Unióról szóló szerződés jelenlegi 31. cikkét váltja fel az e szerződés 1. cikkének fenti
51. pontjának megfelelően:

„4. FEJEZET

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS BÜNTETŐÜGYEKBEN

69a. cikk

(1) Az Unióban a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a büntetőü-
gyekben hozott bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul, és
magában foglalja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítését
a (2) bekezdésben és a 69b. cikkben említett területeken.
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Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapít
meg, amelyek célja:

a) a bírósági ítéletek és határozatok minden formájának az Unió egészén belüli kölcsönös
elismerését biztosító szabályok és eljárások megállapítása,

b) a tagállamok közötti joghatósági összeütközések megelőzése és rendezése,

c) a bírák, ügyészek és az igazságügyi alkalmazottak képzésének támogatása,

d) a tagállamok igazságügyi vagy annak megfelelő hatóságai közötti együttműködés
megkönnyítése a büntetőeljárások keretében és a határozatok végrehajtása terén.

(2) Amilyen mértékben az a több államra kiterjedő vonatkozású büntetőügyekben a
bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi
együttműködésnek a megkönnyítése érdekében szükséges, az Európai Parlament és a Tanács
rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvekben szabályozási minimumokat
állapíthat meg. E szabályoknak figyelembe kell venniük a tagállamok jogi hagyományai és
jogrendszerei közötti különbségeket.

E szabályozási minimumok a következőkre vonatkoznak:

a) a bizonyítékok tagállamok közötti kölcsönös elfogadhatósága,

b) a személyek jogai a büntetőeljárásban,

c) a bűncselekmények sértettjeinek jogai,

d) a büntetőeljárás egyéb olyan külön vonatkozásai, amelyeket a Tanács határozatban
előzetesen ilyenként határozott meg; az ilyen határozat elfogadásakor a Tanács az Európai
Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

Az ebben a bekezdésben említett szabályozási minimumoknak az elfogadása nem akadályozza
meg a tagállamokat abban, hogy a személyek számára magasabb szintű védelmet biztosító
intézkedéseket tartsanak fenn, vagy vezessenek be.

(3) Amennyiben a Tanács egy tagjának megítélése szerint valamely (2) bekezdés szerinti
irányelvtervezet büntető igazságügyi rendszerének alapvető vonatkozásait érintené, kérheti,
hogy az irányelvtervezetet terjesszék az Európai Tanács elé. Ebben az esetben a rendes
jogalkotási eljárást fel kell függeszteni. A kérdés megvitatását követően és konszenzus elérése
esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől számított négy hónapon belül a tervezetet visz-
szautalja a Tanács elé, amely megszünteti a rendes jogalkotási eljárás felfüggesztését.

Ugyanezen határidőn belül, egyet nem értés esetén, és ha legalább kilenc tagállam megerősített
együttműködést kíván létrehozni az adott irányelvtervezet alapján, ezek a tagállamok ennek
megfelelő bejelentést tesznek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ebben
az esetben a megerősített együttműködés folytatására vonatkozóan az Európai Unióról szóló
szerződés 10. cikke (2) bekezdésében, illetve e szerződés 280d. cikk (1) bekezdésében előírt
felhatalmazást megadottnak kell tekinteni, és a megerősített együttműködésre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
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69b. cikk

(1) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott
irányelvekben szabályozási minimumokat állapíthat meg a bűncselekményi tényállások és a
büntetési tételek meghatározására vonatkozóan az olyan különösen súlyos bűncselekmények
esetében, amelyek jellegüknél vagy hatásuknál fogva a több államra kiterjedő vonatkozásúak,
illetve amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös
alapokon nyugodjék.

Ezek a bűncselekményi területek a következők: terrorizmus, emberkereskedelem és a nők és
gyermekek szexuális kizsákmányolása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott fegyverkereske-
delem, pénzmosás, korrupció, pénz és egyéb fizetőeszközök hamisítása, számítógépes bűnözés
és szervezett bűnözés.

A bűnözés alakulásának függvényében a Tanács határozatban egyéb bűncselekményi
területekről állapíthatja meg, hogy azok megfelelnek az e bekezdésben meghatározott
feltételeknek. Erről a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

(2) Ha valamely harmonizációs intézkedések hatálya alá tartozó területen az Unió
politikájának eredményes végrehajtásához elengedhetetlen a tagállamok büntetőügyekre
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése, irányelvekben
szabályozási minimumokat lehet megállapítani e területen a bűncselekményi tényállások és a
büntetési tételek meghatározására vonatkozóan. A 61i. cikk sérelme nélkül az ilyen
irányelveket ugyanazon rendes vagy különleges jogalkotási eljárás keretében kell elfogadni,
mint amely szerint az említett harmonizációs intézkedéseket elfogadták.

(3) Amennyiben a Tanács valamely tagjának megítélése szerint valamely (1) vagy
(2) bekezdésben említett irányelvtervezet büntető igazságügyi rendszerének alapvető
vonatkozásait érintené, kérheti, hogy az irányelvtervezetet terjesszék az Európai Tanács elé.
Ebben az esetben a rendes jogalkotási eljárást fel kell függeszteni. A kérdés megvitatását
követően és konszenzus elérése esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől számított négy
hónapon belül a tervezetet visszautalja a Tanács elé, amely megszünteti a rendes jogalkotási
eljárás felfüggesztését.

Ugyanezen határidőn belül, egyet nem értés esetén, és ha legalább kilenc tagállam megerősített
együttműködést kíván létrehozni az adott irányelvtervezet alapján, ezek a tagállamok ennek
megfelelő bejelentést tesznek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ebben
az esetben a megerősített együttműködés folytatására vonatkozóan az Európai Unióról szóló
szerződés 10. cikke (2) bekezdésében, illetve e szerződés 280d. cikke (1) bekezdésében előírt
felhatalmazást megadottnak kell tekinteni, és a megerősített együttműködésre vonatkozó
intézkedéseket kell alkalmazni.

69c. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat
meg a bűnmegelőzés terén a tagállami intézkedések előmozdítására és támogatására, kizárva
azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen
harmonizációját.
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69d. cikk

(1) Az Eurojust feladata a két vagy több tagállamot érintő, illetve a közös alapokon való
bűnüldözést szükségessé tevő súlyos bűncselekmények kivizsgálására, valamint az ezekkel
kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságok
közötti megfelelő koordináció és együttműködés támogatása és erősítése a nemzeti hatóságok,
illetve az Europol által végzett operatív cselekmények és az általuk szolgáltatott információk
alapján.

Ebben az összefüggésben az Eurojust felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait
rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács
határozza meg. E feladatok a következőket foglalhatják magukban:

a) az illetékes nemzeti hatóságok által lefolytatandó nyomozások megindítása, illetve
javaslattétel a nemzeti hatóságok által lefolytatandó bűnvádi eljárások megindítására
különösen az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények vonatkozásában,

b) az a) pontban említett nyomozások és bűnvádi eljárások kezdeményezésének össze-
hangolása,

c) az igazságügyi együttműködés erősítése, többek között a joghatósági összeütközések
feloldása, valamint az Európai Igazságügyi Hálózattal való szoros együttműködés révén.

E rendeletekben kell továbbá meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján az Európai
Parlament és a nemzeti parlamentek részt vesznek az Eurojust tevékenységének értékelésében.

(2) Az (1) bekezdésben említett büntetőeljárások során, a 69e. cikk sérelme nélkül, a
hivatalos eljárási cselekményeket a tagállamok hatáskörrel rendelkező tisztviselői foganato-
sítják.

69e. cikk

(1) Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözésére a Tanács különleges
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Eurojustból Európai Ügyészséget
hozhat létre. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

Ha nincs egyhangúság, legalább kilenc tagállam kérheti, hogy a rendelettervezetet terjesszék az
Európai Tanács elé. Ebben az esetben a Tanácsban folytatott eljárást fel kell függeszteni. A
kérdés megvitatását követően és konszenzus elérése esetén az Európai Tanács a felfüggesztéstől
számított négy hónapon belül a tervezetet visszautalja elfogadásra a Tanács elé.

Ugyanezen határidőn belül, egyet nem értés esetén, és ha legalább kilenc tagállam megerősített
együttműködést kíván létrehozni az adott rendelettervezet alapján, ezek a tagállamok ennek
megfelelő bejelentést tesznek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ebben
az esetben a megerősített együttműködés folytatására vonatkozóan az Európai Unióról szóló
szerződés 10. cikke (2) bekezdésében, illetve e szerződés 280d. cikke (1) bekezdésében előírt
felhatalmazást megadottnak kell tekinteni, és a megerősített együttműködésre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(2) Az Európai Ügyészség hatáskörrel rendelkezik – adott esetben az Europollal
együttműködve – az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények tetteseinek és részeseinek
felkutatására, velük szemben a nyomozás lefolytatására és bíróság elé állításukra az
(1) bekezdésben előírt rendeletben meghatározottak szerint. Az ilyen bűncselekmények
vonatkozásában a tagállamok hatáskörrel rendelkező bíróságai előtt a vádhatósági feladatokat
az Európai Ügyészség látja el.

(3) Az (1) bekezdésben említett rendeletek meghatározzák az Európai Ügyészség jogállását,
feladatainak ellátására irányadó feltételeket, a tevékenységét szabályozó eljárási szabályokat és a
bizonyítékok elfogadhatóságának szabályait, valamint a feladatai ellátása során végzett eljárási
cselekményeinek bíróság általi felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat.

(4) Az Európai Tanács ezzel egyidejűleg vagy ezt követően határozatban, annak érdekében,
hogy az Európai Ügyészség hatáskörét kiterjessze a több államra kiterjedő vonatkozású súlyos
bűncselekményekre, az (1) bekezdést és ebből következően – a több tagállamot érintő súlyos
bűncselekmények tetteseit és részeseit illetően – a (2) bekezdést módosíthatja. Az Európai
Tanács az Európai Parlament egyetértését és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően,
egyhangúlag határoz.”

RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

68. A szöveg a következő 5. fejezettel és 69f., 69g. és 69h. cikkel egészül ki. A 69f. és 69g. cikk az
Európai Unióról szóló szerződés jelenlegi 30. cikkét, a 69h. cikk pedig ugyanazon szerződés
jelenlegi 32. cikkét váltja fel az e szerződés 1. cikkének fenti 51. pontjának megfelelően:

„5. FEJEZET

RENDŐRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

69f. cikk

(1) Az Unió rendőrségi együttműködést alakít ki, amelyben részt vesz a tagállamok
valamennyi hatáskörrel rendelkező hatósága, köztük a tagállamok rendőrségei, vámhatóságai és
a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére szakosodott egyéb bűnüldöző szolgálatai.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg a következőkre vonatkozóan:

a) a releváns információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje,

b) az állomány képzésének támogatása, valamint együttműködés az állomány egymás közötti
cseréje, a felszerelések használata és a kriminalisztikai kutatások terén,

c) a szervezett bűnözés súlyos formáinak felderítésére vonatkozó közös nyomozási
technikák.

(3) A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg az e
cikkben említett hatóságok közötti operatív együttműködésre vonatkozóan. A Tanács az
Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.
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Ha nincs egyhangúság, legalább kilenc tagállam kérheti, hogy az intézkedések tervezetét
terjesszék az Európai Tanács elé. Ebben az esetben a Tanácsban folytatott eljárást fel kell
függeszteni. A kérdés megvitatását követően és konszenzus elérése esetén az Európai Tanács a
felfüggesztéstől számított négy hónapon belül a tervezetet visszautalja elfogadásra a Tanács elé.

Ugyanezen határidőn belül, egyet nem értés esetén, és ha legalább kilenc tagállam megerősített
együttműködést kíván létrehozni az adott intézkedéstervezet alapján, ezek a tagállamok ennek
megfelelő bejelentést tesznek az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. Ebben
az esetben a megerősített együttműködés folytatására vonatkozóan az Európai Unióról szóló
szerződés 10. cikke (2) bekezdésében, illetve e szerződés 280d. cikk (1) bekezdésében előírt
felhatalmazást megadottnak kell tekinteni, és a megerősített együttműködésre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.

A második és harmadik albekezdésben meghatározott különleges eljárás nem alkalmazandó
azon jogi aktusokra, amelyek a schengeni vívmányok továbbfejlesztésének minősülnek.

69g. cikk

(1) Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és
egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös
együttműködést a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint
az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák
megelőzése és üldözése terén.

(2) Az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási
eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg. E
feladatok a következőket foglalhatják magukban:

a) az információk, így különösen a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai, illetve az
Unión kívüli szervezetek által szolgáltatott információk összegyűjtése, tárolása, feldolgo-
zása, elemzése és cseréje,

b) a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival közösen vagy közös nyomozócsoportok
keretében végzett nyomozati és operatív tevékenységek összehangolása, megszervezése és
végrehajtása, adott esetben az Eurojusttal kapcsolatot tartva.

E rendeletek határozzák meg azokat az eljárásokat, amelyek szerint az Európai Parlament – a
nemzeti parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét.

(3) Az Europol által végzett operatív cselekményeket annak a tagállamnak a hatóságaival
kapcsolatot tartva és velük egyetértésben kell végrehajtani, amelynek területét ezek a
cselekmények érintették. Kényszerítő intézkedések alkalmazására kizárólag a hatáskörrel
rendelkező nemzeti hatóságok jogosultak.

69h. cikk

A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében meghatározza azokat a feltételeket és
korlátokat, amelyek mellett a tagállamoknak a 69a. és 69f. cikkben említett hatáskörrel
rendelkező hatóságai egy másik tagállam területén – annak hatóságaival kapcsolatot tartva és
velük egyetértésben – intézkedéseket foganatosíthatnak. A Tanács az Európai Parlamenttel
folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.”
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KÖZLEKEDÉS

69. A 70. cikk szövege helyébe a következő szöveg lép: „A Szerződések célkitűzéseit az e címben
szabályozott területen egy közös közlekedéspolitika keretében kell végrehajtani.”.

70. A 71. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor figyelembe kell venni azokat
az eseteket, ahol az intézkedések alkalmazása egyes régiókban súlyosan befolyásolhatja az
életszínvonalat, a foglalkoztatási szintet, illetve a közlekedési eszközök és infrastruktúra
működtetését.”

71. A 72. cikkben az „a Tanács egyhangú jóváhagyása nélkül” szövegrész helyébe az „a Tanács által
egyhangúlag elfogadott, eltérést biztosító intézkedés hiányában” szöveg lép.

72. A 75. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az „A Közösségen belüli közlekedés terén meg kell szüntetni azokat a
megkülönböztetéseket, amelyek abban nyilvánulnak meg” szövegrész helyébe az „Az
Unión belüli közlekedés terén tilos minden olyan megkülönböztetés, amely abban
nyilvánul meg” szöveg lép;

b) a (2) bekezdésben az „a Tanács” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament és a Tanács”
szöveg lép;

c) a (3) bekezdés első albekezdésében az „a Gazdasági és Szociális Bizottsággal” szövegrész
helyébe az „az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal” szöveg lép.

73. A 78. cikk a következő mondattal egészül ki:

„Öt évvel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően e cikket a Tanács a Bizottság
javaslata alapján elfogadott határozattal hatályon kívül helyezheti.”

74. A 79. cikkből el kell hagyni az „; ez a Gazdasági és Szociális Bizottság hatáskörét nem érinti”
szövegrészt.

75. A 80. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megfelelő
rendelkezéseket állapíthat meg a tengeri és légi közlekedésre vonatkozóan. Az Európai
Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott
konzultációt követően határoz.”

VERSENYSZABÁLYOK

76. A 85. cikk a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Bizottság rendeleteket fogadhat el a megállapodások azon csoportjaira vonatkozóan,
amelyek tekintetében a Tanács a 83. cikk második bekezdésének b) pontjával összhangban
rendeletet vagy irányelvet fogadott el.”
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77. A 87. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a c) pont végén a következő mondattal egészül ki:

„Öt évvel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően e pontot a Tanács a Bizottság
javaslata alapján elfogadott határozattal hatályon kívül helyezheti.”;

b) a (3) bekezdés a) pontjában az „alulfoglalkoztatottság” szövegrész helyébe az
„alulfoglalkoztatottság, valamint a 299. cikkben említett térségek gazdasági fejlődésének
előmozdítására nyújtott támogatás, ezek strukturális, gazdasági és társadalmi helyzetére
tekintettel” szöveg lép.

78. Az 88. cikk a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Bizottság rendeleteket fogadhat el az állami támogatások azon csoportjaira
vonatkozóan, amelyeket a Tanács a 89. cikknek megfelelően az e cikk (3) bekezdésében
említett eljárás alól mentesíthetőnek ítélt.”

ADÓÜGYI RENDELKEZÉSEK

79. A 93. cikkben az „a belső piacnak a 14. cikkben megállapított határidőn belüli
megteremtéséhez és működéséhez szükséges” szövegrész helyébe az „a belső piac
létrehozásához, működéséhez, és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges” szöveg lép.

A JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE

80. A 94. és a 95. cikket fel kell cserélni. Ennek megfelelően a 94. cikk számozása 95. cikkre, a
95. cikk számozása pedig 94. cikkre változik.

81. A 94. cikként újraszámozott 95. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésből az „– a 94. cikktől eltérve –” szövegrészt el kell hagyni;

b) a (4) bekezdés elején a „Ha azt követően, hogy a Tanács vagy a Bizottság harmonizációs
intézkedést fogadott el,” szövegrész helyébe a „Ha valamely harmonizációs intézkedésnek
az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács vagy a Bizottság általi elfogadását követően”
szöveg lép;

c) az (5) bekezdés elején az „Ezen felül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben egy
harmonizációs intézkedésnek a Tanács vagy Bizottság által történő elfogadását követően”
szövegrész helyébe az „Ezen felül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben valamely
harmonizációs intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács vagy a Bizottság
általi elfogadását követően” szöveg lép;

d) a (10) bekezdésben a „közösségi ellenőrzési eljárás” szövegrész helyébe az „uniós
ellenőrzési eljárás” szöveg lép.

82. A 95. cikként újraszámozott 94. cikkben az „A Tanács” szövegrész helyébe az „A 94. cikk
sérelme nélkül a Tanács” szöveg lép.
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83. A 96. cikk második bekezdésének első mondatában az „a Tanács a Bizottság javaslata alapján”
szövegrész helyébe az „az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében”
szöveg lép. A második mondat helyébe a következő mondat lép: „E célból a Szerződésekben
előírt bármilyen egyéb megfelelő intézkedést el lehet fogadni.”.

SZELLEMI TULAJDON

84. A szöveg a VI. cím végén a következő új 97a. cikkel egészül ki:

„97a. cikk

A belső piac létrehozása, illetve működése keretében az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket fogad el a szellemi tulajdonjogok Unión belüli
egységes oltalmát biztosító európai oltalmi jogcímek létrehozására, valamint egy uniós szintű
központi engedélyezési, koordinációs és ellenőrzési rendszer megteremtésére.

Az európai oltalmi jogcímekre vonatkozó nyelvhasználati rendet a Tanács állapítja meg
különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben. A Tanács az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.”

GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA

85. A szöveg a VII. cím elején 97b. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 4. cikk
szövegét veszi át:

a) az (1) bekezdésből el kell hagyni az „és az abban meghatározott ütemezés” szövegrészt;

b) a (2) bekezdésben az „Az előzőekkel párhuzamosan, továbbá az e szerződésben előírtak
és az abban meghatározott ütemezés és eljárások szerint ez a tevékenység magában
foglalja az árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését, ami egy közös valuta, az ECU
bevezetéséhez vezet” szövegrész helyébe az „Az előzőekkel párhuzamosan, továbbá a
Szerződésekben előírtak és az azokban meghatározott eljárások szerint ez a tevékenység
magában foglalja egy közös pénz, az euro bevezetését” szöveg lép;

86. A 99. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés első albekezdésének első mondata helyébe a következő két mondat lép:

„Ha a (3) bekezdésben említett eljárásban megállapításra kerül, hogy egy tagállam
gazdaságpolitikája nem felel meg a (2) bekezdésben említett átfogó iránymutatásoknak,
vagy veszélyeztetheti a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését, a Bizottság az
érintett tagállamot figyelmeztetésben részesítheti. A Tanács, a Bizottság ajánlása alapján,
megteheti a szükséges ajánlásokat az érintett tagállamnak.”;
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b) a (4) bekezdés második albekezdése (5) bekezdéssé válik, a jelenlegi (5) bekezdés
számozása pedig (6) bekezdésre változik;

c) a (4) bekezdés a következő két új albekezdéssel egészül ki:

„Ennek a bekezdésnek az alkalmazásában a Tanács az érintett tagállamot képviselő tanácsi
tag szavazatát figyelmen kívül hagyva jár el.

A Tanács többi tagja minősített többségét a 205. cikk (3) bekezdése a) pontjának
megfelelően kell meghatározni.”;

d) a (6) bekezdésként újraszámozott (5) bekezdésben az „A Tanács a 252. cikkben
megállapított eljárásnak megfelelően részletes szabályokat fogadhat el az e cikk (3) és
(4) bekezdésében” szöveg helyébe az „Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási
eljárás keretében elfogadott rendeletekben részletes szabályokat állapíthat meg a (3) és
(4) bekezdésben” szöveg lép.

EGYES TERMÉKEKKEL (ENERGIA) VALÓ ELLÁTÁSBAN FELMERÜLŐ NEHÉZSÉGEK

87. A 100. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Tanács, a Szerződésekben előírt egyéb eljárások sérelme nélkül, a Bizottság javaslata
alapján, a tagállamok közötti szolidaritás szellemében határozhat a gazdasági helyzetnek
megfelelő intézkedésekről, különösen ha egyes termékekkel való ellátásban – ideértve
különösképpen az energia területét – súlyos nehézségek merülnek fel.”

EGYÉB RENDELKEZÉSEK – GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA

88. A 102. cikkben a (2) bekezdést el kell hagyni, az (1) bekezdés pedig számozatlan bekezdéssé
válik.

89. A 103. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően szükség esetén meghatározhatja a 101. és a 102. cikkben, valamint
ebben a cikkben előírt tilalmak alkalmazásával kapcsolatos fogalmakat.”

TÚLZOTT HIÁNY ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

90. A 104. cikk a következőképpen módosul:

a) a (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy tagállamban túlzott hiány áll fenn vagy
következhet be, erről véleményt küld az érintett tagállamnak, amelyről tájékoztatja a
Tanácsot.”;

b) a (6) bekezdésben az „ajánlása” szövegrész helyébe a „javaslata” szöveg lép;
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c) a (7) bekezdésben az első mondat helyébe a következő mondat lép: „Ha a (6) bekezdésnek
megfelelően a Tanács túlzott hiányt állapít meg, a Bizottság ajánlása alapján késedelem
nélkül ajánlásokat fogad el az érintett tagállamra vonatkozóan azzal a céllal, hogy az ezt
az állapotot meghatározott időn belül szüntesse meg.”;

d) ez a pont a magyar változatot nem érinti;

e) a (12) bekezdés első mondatában a „határozatok” szövegrész helyébe a „határozatok vagy
ajánlások” szöveg lép;

f) a (13) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(13) A (8), (9), (11) és (12) bekezdésben említett határozatok és ajánlások
elfogadásakor a Tanács a Bizottság ajánlása alapján jár el.

A (6)–(9), (11) és (12) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor a Tanács az
érintett tagállamot képviselő tanácsi tag szavazatát figyelmen kívül hagyva jár el.

A Tanács többi tagja minősített többségét a 205. cikk (3) bekezdése a) pontjának
megfelelően kell meghatározni.”;

g) a (14) bekezdés harmadik albekezdéséből el kell hagyni az „1994. január 1-jéig,”
szövegrészt.

MONETÁRIS POLITIKA

91. A 105. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első mondatában a „KBER” betűszó helyébe a „Központi Bankok Európai
Rendszerének (a továbbiakban: KBER)” szöveg lép;

b) a (2) bekezdés második francia bekezdésében a „111. cikk” szövegrész helyébe a „188o.
cikk” szöveg lép;

c) A (6) bekezdés szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„(6) Az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt
követően a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva elfogadott
rendeletekben az Európai Központi Bankot a hitelintézetek és – a biztosítóintézetek
kivételével – az egyéb pénzügyi szervezetek prudenciális felügyeletére vonatkozó
politikákkal kapcsolatban külön feladatokkal bízhatja meg.”

92. A 106. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első mondatában a „bankjegyek” szövegrész helyébe az „eurobankjegyek”
szöveg lép;
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b) a (2) bekezdés első mondatában a „pénzérméket” szövegrész helyébe az „euroérméket”
szöveg lép; a második mondat elején az „A Tanács a 252. cikkben megállapított eljárásnak
megfelelően és az EKB-val folytatott konzultációt követően” szövegrész helyébe a
következő szöveg lép: „A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai
Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően”.

93. A 107. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és (2) bekezdést el kell hagyni, a (3), (4), (5) és (6) bekezdés számozása pedig (1), (2),
(3) és (4) bekezdésre változik;

b) a (2) bekezdésként újraszámozott (4) bekezdésben az „A KBER alapokmányát” szövegrész
helyébe a következő szöveg lép: „A Központi Bankok Európai Rendszerének és az Európai
Központi Banknak az alapokmányát (a továbbiakban: a KBER és az EKB alapokmánya)”;

c) a (3) bekezdésként újraszámozott (5) bekezdés szövegének a helyébe a következő szöveg
lép:

„(3) A KBER és az EKB alapokmánya 5.1., 5.2., 5.3., 17., 18., 19.1., 22., 23., 24., 26.,
32.2., 32.3., 32.4., és 32.6. cikkét, valamint 33.1. cikkének a) pontját és 36. cikkét rendes
jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács módosíthatja. Az Európai
Parlament és a Tanács vagy az Európai Központi Bank ajánlása alapján és a Bizottsággal
folytatott konzultációt követően, vagy a Bizottság javaslata alapján és az Európai Központi
Bankkal folytatott konzultációt követően jár el.”

94. A 109. cikkből el kell hagyni a „legkésőbb a KBER létrehozásának időpontjáig” szövegrészt.

95. A 110. cikk (2) bekezdésének első négy albekezdését el kell hagyni.

AZ EURO HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

96. A 111. cikk (1)–(3) és (5) bekezdésének az alábbi 174. pont szerint módosított szövege a 188o.
cikk (1)–(4) bekezdésévé válik. A (4) bekezdésnek az alábbi 100. pont szerint módosított
szövege a 115c. cikk (1) bekezdésévé válik.

97. A szöveg a következő 111a. cikkel egészül ki:

„111a. cikk

Az Európai Központi Bankra ruházott hatáskörök sérelme nélkül az euro közös pénzként
történő alkalmazásához szükséges intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás keretében az
Európai Parlament és a Tanács állapítja meg. Ezeket az intézkedéseket az Európai Központi
Bankkal folytatott konzultációt követően lehet elfogadni.”
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INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK (GMU)

98. A 112. cikk számozása 245b. cikkre változik, és a cikk szövege a 228. pontnak megfelelően
módosul. A 113. cikk számozása 245c. cikkre változik.

99. A 114. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésében az „egy tanácsadói jogkörrel rendelkező Monetáris
Bizottság jön létre” szövegrész helyébe a „létrejön a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság”
szöveg lép;

b) az (1) bekezdésből a második és harmadik albekezdést el kell hagyni;

c) a (2) bekezdésből az első albekezdést el kell hagyni; a jelenlegi második albekezdés
harmadik francia bekezdésében a „99. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „99. cikk (2), (3), (4) és (6) bekezdésében” szöveg, a „, a 122. cikk
(2) bekezdésében, a 123. cikk (4) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe pedig a
„, valamint a 117a. cikk (2) és (3) bekezdésében” szöveg lép;

d) a (4) bekezdésben a „a 122. és 123. cikk” szövegrész helyébe a „116a. cikk” szöveg.

AZON TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK, AMELYEKNEK PÉNZNEME
AZ EURO

100. A szöveg a következő új 3a. fejezettel, valamint új 115a., 115b és 115c. cikkel egészül ki:

„3A. FEJEZET

AZON TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK, AMELYEK
PÉNZNEME AZ EURO

115a. cikk

(1) A gazdasági és monetáris unió megfelelő működésének biztosítása érdekében és a
Szerződések vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Tanács a 99. és a 104. cikkben
meghatározott eljárások közül a vonatkozó eljárással összhangban – kivéve a 104. cikk
(14) bekezdésében említett eljárást – intézkedéseket fogad el azon tagállamokra vonatkozóan,
amelyek pénzneme az euro:

a) ezen tagállamokban a költségvetési fegyelem és a költségvetési felügyelet összehangolá-
sának erősítésére,

b) gazdaságpolitikai iránymutatások megállapítására ezen tagállamokra vonatkozóan,
biztosítva egyúttal ezeknek az Unió egészére vonatkozóan elfogadott iránymutatásokkal
való összeegyeztethetőségét és felügyeletét.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor a Tanácsnak csak azok a tagjai
vesznek részt a szavazásban, akik azon tagállamokat képviselik, amelyek pénzneme az euro.

Az említett tagok minősített többségét a 205. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően kell
meghatározni.
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115b. cikk

Az azon tagállamok minisztereinek találkozóira vonatkozó szabályokat, amelyek hivatalos
pénzneme az euro, az eurocsoportról szóló jegyzőkönyv állapítja meg.

115c. cikk

(1) Annak érdekében, hogy az eurónak a nemzetközi pénzrendszerben elfoglalt helyét
biztosítsa, a Tanács a Bizottság javaslata alapján határozatban állapítja meg a gazdasági és
monetáris unió szempontjából különösen jelentős ügyekben a nemzetközi pénzügyi
intézményekben és konferenciákon képviselendő közös álláspontokat. A Tanács az Európai
Központi Bankkal folytatott konzultációt követően határoz.

(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján megfelelő intézkedéseket fogadhat el a
nemzetközi pénzügyi szervezetekben és konferenciákon való egységes képviselet biztosítása
céljából. A Tanács az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően határoz.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor a Tanácsnak csak azok a
tagjai vesznek részt a szavazásban, akik azokat a tagállamokat képviselik, amelyek pénzneme
az euro.

Az említett tagok minősített többségét a 205. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően kell
meghatározni.”

AZ ELTÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

101. A 116. cikk hatályát veszti és a szöveg a következő 116a. cikkel egészül ki:

„116a. cikk

(1) Azoknak a tagállamoknak a megjelölése, amelyek vonatkozásában a Tanács nem
határozott úgy, hogy teljesítik az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket, a továbbiakban
»eltéréssel rendelkező tagállam«.

(2) Az eltéréssel rendelkező tagállamokra a Szerződések alábbi rendelkezései nem
alkalmazhatók:

a) az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások azon részeinek elfogadása, amelyek általános
jelleggel az euroövezetre vonatkoznak (99. cikk, (2) bekezdés),

b) a túlzott hiány orvoslására vonatkozó kényszerítő eszközök (104. cikk, (9) és
(11) bekezdés),

c) a KBER célkitűzései és feladatai (105. cikk, (1), (2), (3) és (5) bekezdés),

d) az euro kibocsátása (106. cikk),

e) az Európai Központi Bank jogi aktusai (100. cikk),

f) az euro alkalmazására vonatkozó intézkedések (111a. cikk),
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g) a monetáris megállapodások és az egyéb árfolyampolitikai intézkedések (188o. cikk),

h) az Európai Központi Bank Igazgatósága tagjainak kinevezése (245b. cikk, (2) bekezdés),

i) a gazdasági és monetáris unió szempontjából különösen jelentős ügyekben a nemzetközi
pénzügyi intézményekben és konferenciákon képviselendő közös álláspontot meg-
határozó határozatok (115c. cikk (1) bekezdés),

j) a nemzetközi pénzügyi intézményekben és konferenciákon való egységes képviselet
biztosítására irányuló intézkedések (115c. cikk (2) bekezdés).

Ennek megfelelően az a)–j) pontban hivatkozott cikkekben »tagállamok« alatt azokat a
tagállamokat kell érteni, amelyek pénzneme az euro.

(3) A KBER és az EKB alapokmányának IX. fejezetével összhangban az eltéréssel
rendelkező tagállamokat és azok nemzeti központi bankjait nem illetik meg a KBER keretében
biztosított jogok, és nem terhelik az ott megállapított kötelezettségek.

(4) A Tanács eltéréssel rendelkező tagállamokat képviselő tagjainak szavazati jogát fel kell
függeszteni a (2) bekezdésben felsorolt cikkekben említett intézkedéseknek a Tanács által
történő elfogadásakor, továbbá a következő esetekben:

a) a többoldalú felügyelet keretén belül azon tagállamoknak címzett ajánlások esetén –

ideértve a stabilitási programokra és figyelmeztetésekre vonatkozóakat is –, amelyek
pénzneme az euro (99. cikk (4) bekezdés),

b) a túlzott hiányra vonatkozó olyan intézkedések esetén, amelyek azon tagállamokra
vonatkoznak, amelyek pénzneme az euro (104. cikk (6), (7), (8), (12) és (13) bekezdés).

A Tanács többi tagja minősített többségét a 205. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően
kell meghatározni.”

102. A 117. cikk – a (2) bekezdésének az alábbi 103. pontban módosított szövegű, a 118a. cikk
(2) bekezdésének első öt francia bekezdésévé váló első öt francia bekezdésének kivételével –
hatályát veszti. A szöveg a következő 117a. cikkel egészül ki:

a) a cikk (1) bekezdése a 121. cikk (1) bekezdésének szövegét veszi át a következő
módosításokkal:

i. ez a pont a magyar változatot nem érinti;

ii. az első albekezdésben az „A Bizottság és az EMI” szövegrész helyébe a következő
szöveg lép: „A Bizottság és az Európai Központi Bank legalább kétévente egyszer,
illetve valamely eltéréssel rendelkező tagállam kérelmére”;
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iii. az első albekezdés első mondatában az „arról, milyen előrehaladást tettek a
tagállamok kötelezettségeik teljesítésében a gazdasági és monetáris unió meg-
valósítása terén.” szövegrész helyébe az „az eltéréssel rendelkező tagállamok által a
gazdasági és monetáris unió megvalósítására vonatkozó kötelezettségeik teljesíté-
sében megtett előrehaladásról.” szöveg lép;

iv. az első albekezdés második mondatában az „a tagállamok” szövegrész helyébe az
„ezen tagállamok” szöveg, az „e szerződés” szövegrész helyébe az „a” névelő, a
„cikkével” szövegrész helyébe pedig a „cikkel” szöveg lép;

v. az első albekezdés harmadik francia bekezdésében az „egy másik tagállam
valutájával szemben” szövegrész helyébe „az euróval szemben” szöveg lép;

vi. az első albekezdés negyedik francia bekezdésében az „a tagállam” szövegrész
helyébe az „az eltéréssel rendelkező tagállam” szöveg, az „Európai Monetáris
Rendszer árfolyam-mechanizmusában” szövegrész helyébe pedig az „árfolyam-
mechanizmusban” szöveg lép;

vii. a második albekezdésben az „EMI” betűszó helyébe az „Európai Központi Bank”
szöveg lép, és az „az ECU alakulását,” szövegrészt el kell hagyni;

b) a cikk (2) bekezdése első albekezdésként a 122. cikk (2) bekezdése második mondatának
szövegét veszi át a következő módosításokkal:

i. az „a 121. cikk (1) bekezdésében megállapított” szövegrész helyébe az „az
(1) bekezdésben megállapított” szöveg lép;

ii. a bekezdés szövege a következő második és harmadik albekezdéssel egészül ki:

„A Tanács az azon tagállamait képviselő tagjai minősített többséggel elfogadott
ajánlásának kézhezvételét követően határoz, amelyeknek pénzneme az euro. Ezek a
tagok a Bizottság javaslatának a Tanács által történő kézhezvételét követő hat
hónapon belül határoznak.

A második albekezdésben említett tagok minősített többségét a 205. cikk
(3) bekezdése a) pontjának megfelelően kell meghatározni.”;

c) a cikk (3) bekezdése a 123. cikk (5) bekezdésének szövegét veszi át a következő
módosításokkal:

i. a „Ha a 122. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határozatot
hoznak az eltérés megszüntetéséről” szövegrész helyébe a „Ha a (2) bekezdésben
megállapított eljárásnak megfelelően az eltérés megszüntetéséről határoztak” szöveg
lép;

ii. az „az eltéréssel nem rendelkező tagállamok és az érintett tagállam egyhangú
határozatával elfogadja azt az átváltási arányt” szövegrész helyébe az „az érintett
tagállam és azon tagállamok egyhangú határozatával, amelyek pénzneme az euro,
visszavonhatatlanul rögzíti azt az átváltási arányt” szöveg lép;
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103. A 118. cikk hatályát veszti. A szöveg a következők szerint egy 118a. cikkel egészül ki:

a) az (1) bekezdés a 123. cikk (3) bekezdésének szövegét veszi át; a szövegben az „e
szerződés” szövegrész helyébe az „a” névelő, a „cikke” szövegrész helyébe pedig a „cikk”
szöveg lép;

b) a (2) bekezdés a 117. cikk (2) bekezdése első öt francia bekezdésének szövegét veszi át; a
bekezdés a legelején a következő bevezetőmondattal egészül ki és az öt francia bekezdés a
következőképpen módosul:

„Amennyiben és amíg vannak eltéréssel rendelkező tagállamok, az Európai Központi Bank
ezen tagállamok tekintetében:”

i. a harmadik francia bekezdésben az „az Európai Monetáris Rendszer” szövegrész
helyébe az „az árfolyam-mechanizmus” szöveg lép;

ii. az ötödik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„— ellátja az Európai Monetáris Együttműködési Alap egykori feladatait, amelyeket a
későbbiekben az Európai Monetáris Intézet vett át.”

104. A szöveg egy 118b. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 124. cikk
(1) bekezdésének szövegét veszi át:

a) az „A harmadik szakasz kezdetéig a tagállamok” szövegrész helyébe az „Az eltéréssel
rendelkező tagállamok” szöveg lép;

b) az „az Európai Monetáris Rendszer (EMR) keretén belüli együttműködés és az ECU
alakulása terén szerzett tapasztalatokat, és tiszteletben tartják az e területen fennálló
hatásköröket.” szövegrész helyébe az „az árfolyam-mechanizmus keretén belüli
együttműködés terén szerzett tapasztalatokat.” szöveg lép.

105. A 119. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésében a „tagállam” szövegrész helyébe az „eltéréssel
rendelkező tagállam” szöveg lép, a második albekezdésben az „a tagállam” szövegrész
helyébe az „az eltéréssel rendelkező tagállam” szöveg lép, valamint az első albekezdésből
el kell hagyni a „fokozatos” szövegrészt;

b) a (2) bekezdés a) pontjában az „a tagállamok” szövegrész helyébe az „az eltéréssel
rendelkező tagállamok” szöveg lép, a b) pontban pedig az „a nehézségekkel küzdő állam”

szövegrész helyébe az „a nehézségekkel küzdő, eltéréssel rendelkező tagállam” szöveg lép;

c) a (3) bekezdésben az „a Bizottság felhatalmazza a nehézségekkel küzdő államot”
szövegrész helyébe az „a Bizottság felhatalmazza a nehézségekkel küzdő, eltéréssel
rendelkező tagállamot” szöveg lép;

d) a (4) bekezdést el kell hagyni.
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106. A 120. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az „érintett tagállam” szövegrész helyébe az „eltéréssel rendelkező
tagállam” szöveg lép;

b) a (3) bekezdésben a „véleményadását” szövegrész helyébe az „ajánlását” szöveg lép;

c) a (4) bekezdést el kell hagyni.

107. A 121. cikk (1) bekezdésének szövege a fenti 102. pont szerinti módosításokkal a 117a. cikk
(1) bekezdésévé válik. A 121. cikk többi része hatályát veszti.

108. A 122. cikk (2) bekezdése második mondatának szövege a fenti 102. pont szerinti
módosításokkal a 117a. cikk (2) bekezdésének első albekezdésévé válik. A 122. cikk többi része
hatályát veszti.

109. A 123. cikk (3) bekezdésének szövege a fenti 103. pont szerinti módosításokkal a 118a. cikk
(1) bekezdésévé, az (5) bekezdésének szövege pedig a fenti 102. pont szerinti módosításokkal a
117a. cikk (3) bekezdésévé válik. A 123. cikk többi része hatályát veszti.

110. A 124. cikk (1) bekezdésének szövege a fenti 104. pont szerinti módosításokkal az új 118b.
cikké válik. A 124. cikk többi része hatályát veszti.

FOGLALKOZTATÁS

111. A 125. cikkből el kell hagyni a „, valamint az e szerződés 2. cikkében” szövegrészt.

ÁTHELYEZETT CÍMEK

112. A „KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA” című IX. cím az Unió külső tevékenységére vonatkozó
ötödik rész II. címévé válik, a 131. és 133. cikk számozása pedig a 188b. és 188c. cikkre
változik. A 131. cikk az alábbi 157. pontnak megfelelően módosul, a 133. cikk helyébe pedig a
188c. cikk lép.

A 132. és a 134. cikk hatályát veszti.

113. A fenti 45. pontban foglaltaknak megfelelően a „VÁMÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS” című X. cím
„Az áruk szabad mozgása” című Ia. cím 1a. fejezetévé válik, a 135. cikk pedig a 27a. cikk lesz.

SZOCIÁLPOLITIKA

114. A XI. cím IX. címre változik, a „SZOCIÁLPOLITIKA, OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS ÉS IFJÚSÁG”
címsor helyébe a „SZOCIÁLPOLITIKA” címsor lép, az „1. fejezet – Szociális rendelkezések”
címsort pedig el kell hagyni.
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115. A szöveg a következő új 136a. cikkel egészül ki:

„136a. cikk

Az Unió az egyes nemzeti rendszerek különbözőségeinek figyelembevételével elismeri és
támogatja a szociális partnerek uniós szintű szerepvállalását; önállóságuk tiszteletben tartása
mellett elősegíti a szociális partnerek közötti párbeszédet.

A növekedésről és foglalkoztatásról szóló háromoldalú szociális csúcs hozzájárul a szociális
párbeszéd folytatásához.”

116. A 137. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés első albekezdésének bevezető mondatában az „a Tanács” szövegrész
helyébe az „az Európai Parlament és a Tanács” szöveg lép, a második albekezdés első
mondatát pedig a következő két albekezdésre kell bontani:

„Az Európai Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a
Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében
határoz.

Az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontjában említett területeken különleges jogalkotási eljárás
keretében eljárva a Tanács az Európai Parlamenttel és az említett bizottságokkal folytatott
konzultációt követően, egyhangúlag határoz.”

A második albekezdés második mondata az utolsó albekezdéssé válik, az „e cikk
(1) bekezdésének” szövegrész helyébe pedig az „az (1) bekezdés” szöveg lép;

b) a (3) bekezdés első albekezdésében a „(2) bekezdés alapján elfogadott irányelvek”
szövegrész helyébe a „(2) bekezdés alapján elfogadott irányelvek, illetve – adott esetben – a
139. cikk rendelkezéseinek megfelelően elfogadott tanácsi határozatok” szöveg lép; a
második albekezdésben az „az irányelv 249. cikk szerinti átültetésének napjáig”
szövegrész helyébe az „az irányelv vagy határozat átültetésének vagy végrehajtásának
napjáig” szöveg, az „az irányelv” szövegrész helyébe pedig az „az irányelv vagy a
határozat” szöveg lép.

117. A 138. cikk (4) bekezdésének első mondatában az „Az ilyen konzultáció alkalmával”
szövegrész helyébe az „A (2) és (3) bekezdésben említett konzultációk alkalmával” szöveg lép, a
második mondatban pedig az „Az eljárás időtartama” szövegrész helyébe az „Ezen eljárás
időtartama” szöveg lép.

118. A 139. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az első albekezdés a végén a következő mondattal egészül ki: „Erről az Európai
Parlamentet tájékoztatni kell.”;

b) a második albekezdésben az „A Tanács minősített többséggel jár el, kivéve ha a kérdéses
megállapodás” szövegrész helyébe az „A Tanács egyhangúlag jár el, ha a kérdéses
megállapodás” szöveg lép, az utolsó mondatot pedig el kell hagyni.
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119. A 140. cikk második bekezdésében a „problémakörökben” szövegrész helyébe a „probléma-
körökben, különös tekintettel az iránymutatások és mutatók megállapítására, a bevált
gyakorlatok cseréjének megszervezésére, valamint az időszakonkénti felülvizsgálat és
kiértékelés szükséges elemeinek kialakítására irányuló kezdeményezésekre. Az Európai
Parlamentet teljeskörűen tájékoztatni kell” szöveg lép.

120. A 143. cikk második bekezdését el kell hagyni.

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

121. A 2. fejezet X. címmé válik.

122. A 148. cikkben a „vonatkozó végrehajtási határozatokat” szövegrész helyébe a „vonatkozó
végrehajtási rendeleteket” szöveg lép.

OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS, IFJÚSÁG ÉS SPORT

123. A 3. fejezet XI. címmé válik, a címsor végén az „ÉS IFJÚSÁG” szövegrész helyébe az „, IFJÚSÁG
ÉS SPORT” szöveg lép.

124. A 149. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti
sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel
hozzájárul az európai sport előmozdításhoz.”;

b) a (2) bekezdés ötödik francia bekezdésében az „ösztönzése” szövegrész helyébe az
„ösztönzése, valamint a fiatalok ösztönzése arra, hogy vegyenek részt Európa
demokratikus életében” szöveg lép, a bekezdés szövege pedig a végén kiegészül a
következő francia bekezdéssel:

„— a sport európai dimenzióinak fejlesztése a sportversenyek tisztaságának és
nyitottságának, valamint a sport területén felelős szervezetek közötti együttműkö-
désnek az előmozdítása, illetve a sportolók, köztük különösen a legfiatalabbak fizikai
és szellemi épségének védelme révén.”;

c) a (3) bekezdésben az „oktatás területén” szövegrész helyébe az „oktatás és a sport
területén” szöveg lép;

d) a (4) bekezdésből az „a Tanács” szövegrészt el kell hagyni, és az első francia bekezdés az
elején kiegészül az „az Európai Parlament és a Tanács” szöveggel; a második francia
bekezdés szövege a következőre változik: „a Tanács a Bizottság javaslata alapján
ajánlásokat fogad el.”.

125. A 150. cikk (4) bekezdésében az „összehangolását” szövegrész helyébe az „összehangolását;
továbbá a Tanács a Bizottság javaslata alapján ajánlásokat fogad el”.
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KULTÚRA

126. A 151. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a bevezető mondatból el kell hagyni az „a Tanács” szövegrészt;

b) az első francia bekezdés első mondata az elején kiegészül az „az Európai Parlament és a
Tanács” szöveggel, a második mondatot pedig el kell hagyni;

c) a második francia bekezdésből el kell hagyni az „, egyhangúlag” szövegrészt, valamint a
francia bekezdés az elején kiegészül az „a Tanács” szöveggel.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY

127. A 152. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdésében az „emberi egészséget” szövegrész helyébe az
„emberek testi és szellemi egészségét” szöveg, az „oktatás által” szövegrész helyébe pedig
az „oktatás által, továbbá a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek
figyelemmel kísérését, az ilyen veszélyek korai előrejelzését és az ezek elleni küzdelmet”
szöveg lép;

b) a (2) bekezdés első albekezdése a végén a következő mondattal egészül ki: „Az Unió
ösztönzi különösen a határ menti területeken az egészségügyi szolgáltatások egymást
kiegészítő jellegének javítására irányuló, tagállamok közötti együttműködést.”;

c) a (2) bekezdés második albekezdésében az „előmozdítására.” szövegrész helyébe az
„előmozdítására, különös tekintettel az iránymutatások és mutatók megállapítására, a
bevált gyakorlatok cseréjének megszervezésére, valamint az időszakonkénti felülvizsgálat
és kiértékelés szükséges elemeinek kialakítására irányuló kezdeményezésekre. Az Európai
Parlamentet teljeskörűen tájékoztatni kell.” szöveg lép;

d) a (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első albekezdés bevezető szövege az elején a következő szöveggel egészül ki: „A
2a. cikk (5) bekezdésétől, illetve a 2e. cikk a) pontjától eltérve, és a 2c. cikk
(2) bekezdésének k) pontjával összhangban”; a „célok eléréséhez a következők
elfogadásával járul hozzá:” szövegrész helyébe pedig a következő szöveg lép: „célok
eléréséhez való hozzájárulás érdekében a közös biztonsági kockázatok kezelésére
elfogadja a következőket:”;

ii. a b) pontból el kell hagyni az „a 37. cikktől eltérve,” szövegrészt;

iii. a bekezdés a következő új c) ponttal egészül ki:

„c) a gyógyszerek és a gyógyászati célú eszközök magas szintű minőségi és
biztonsági előírásainak megállapítására vonatkozó intézkedések;”
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iv. a jelenlegi c) pont (5) bekezdéssé válik és helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával
folytatott konzultációt követően az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási
eljárás keretében ösztönző intézkedéseket állapíthat meg az emberi egészség
védelmére és javítására, és különösen a határokon át széles körben terjedő súlyos
betegségek elleni küzdelemre, valamint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi
veszélyek figyelemmel kísérésére, az ilyen veszélyek korai előrejelzésére és az ezek
elleni küzdelemre vonatkozóan, továbbá olyan intézkedéseket állapíthat meg,
amelyeknek közvetlen célja – a dohányra és a túlzott alkoholfogyasztásra
vonatkozóan – a közegészség védelme, kizárva azonban a tagállamok törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.”;

e) a jelenlegi (4) bekezdés második albekezdésének számozása (6) bekezdésre változik, a
(7) bekezdésként újraszámozott (5) bekezdés helyébe pedig a következő szöveg lép:

„(7) Az Unió tevékenységének tiszteletben kell tartania a tagállamoknak az egész-
ségügyi politikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi
ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét. A tagállamok hatásköre
kiterjed az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás működtetésére, és a hozzájuk
rendelt erőforrások elosztására. A (4) bekezdés a) pontjában említett intézkedések nem
érinthetik a szervek és vér adására vagy gyógyászati célú felhasználására vonatkozó
nemzeti rendelkezéseket.”

FOGYASZTÓVÉDELEM

128. A 153. cikk (2) bekezdése 6a. cikké válik, a (3), (4) és (5) bekezdés számozása pedig (2), (3),
illetve (4) bekezdésre változik.

IPAR

129. A 157. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a végén a következő szöveggel egészül ki: „, különös tekintettel az
iránymutatások és mutatók megállapítására, a bevált gyakorlatok cseréjének meg-
szervezésére, valamint az időszakonkénti felülvizsgálat és kiértékelés szükséges elemeinek
kialakítására irányuló kezdeményezésekre. Az Európai Parlamentet teljeskörűen tájékoz-
tatni kell.”;

b) a (3) bekezdés első albekezdésében az „irányulnak” szövegrész helyébe az „irányulnak,
kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
bármilyen harmonizációját” szöveg lép.

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI KOHÉZIÓ

130. A XVII. cím címsora helyébe a következő címsor lép: „GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
TERÜLETI KOHÉZIÓ”.
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131. A 158. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben a „gazdasági és társadalmi kohézió” szövegrész helyébe a „gazdasági,
társadalmi és területi kohézió” szöveg lép;

b) a második bekezdésből a „vagy szigetek – a vidéki térségeket is beleértve –” szövegrészt el
kell hagyni;

c) a cikk a következő új bekezdéssel egészül ki:
„Az érintett régiók közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a vidéki térségeket, az ipari
átalakulás által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai
hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a
szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.”

132. A 159. cikk második bekezdésében a „gazdasági és társadalmi kohézió” szövegrész helyébe a
„gazdasági, társadalmi és területi kohézió” szöveg lép; a harmadik bekezdésben az „a Tanács”
szövegrész helyébe az „az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében,”
szöveg lép, az „, a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően” szövegrészt pedig el kell
hagyni.

133. A 161. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés első mondatának elején az „A Tanács – a 162. cikk sérelme nélkül – a
Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlament hozzájárulásának elnyerését, valamint a
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt
követően egyhangúlag meghatározza” szövegrész helyébe az „Az Európai Parlament és a
Tanács – a 162. cikk sérelme nélkül – a Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók
Bizottságával folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott
rendeletekben meghatározza” szöveg lép; a második mondatból el kell hagyni az „A Tanács”
szövegrészt, a „meghatározza” szövegrész helyébe pedig a „kell meghatározni” szöveg lép;

b) a második bekezdésben az „A Tanács által” szövegrész helyébe az „Az” szöveg lép;

c) a harmadik bekezdést el kell hagyni.

134. A 162. cikk első bekezdésében a „határozatokat” szövegrész helyébe a „rendeleteket” szöveg, az „a
Tanács hozza meg” szövegrész helyébe pedig az „az Európai Parlament és a Tanács fogadja el a
rendes jogalkotási eljárás keretében,” szöveg lép, és az „, a 251. cikkben megállapított eljárásnak
megfelelően” szövegrészt pedig el kell hagyni.

KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

135. A XVIII. cím címsora helyébe a következő címsor lép „KUTATÁS, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS
ÉS ŰRKUTATÁS”.

136. A 163. cikk a következőképpen módosul:

a) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az Unió célja az, hogy egy európai kutatási térség létrehozásával, amelyen belül a
kutatók, a tudományos ismeretek és a technológiák szabadon áramlanak, erősítse
tudományos és technológiai alapjait, továbbá ösztönözze versenyképességének fejlődését
– ideértve az Unió iparát is –, ugyanakkor támogassa a Szerződések egyéb fejezetei
alapján szükségesnek ítélt kutatási tevékenységeket.”;
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b) a (2) bekezdésben az „amelyek célja elsősorban az, hogy a vállalkozások teljes mértékben
kihasználhassák a belső piac lehetőségeit” szövegrész helyébe az „amelyek célja elsősorban
az, hogy a kutatók a határokon átívelő módon szabadon együttműködhessenek
egymással, és hogy a vállalkozások képesek legyenek teljes mértékben kihasználni a
belső piac lehetőségeit” szöveg lép.

137. A 165. cikk (2) bekezdésében az „érdekében” szövegrész helyébe az „érdekében, különös
tekintettel az iránymutatások és mutatók megállapítására, a bevált gyakorlatok cseréjének
megszervezésére, valamint az időszakonkénti felülvizsgálat és kiértékelés szükséges elemeinek
kialakítására irányuló kezdeményezésekre. Az Európai Parlamentet teljeskörűen tájékoztatni
kell” szöveg lép.

138. Az 166. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdésben az „a Bizottság javaslata alapján, valamint” szövegrész helyébe a
„különleges jogalkotási eljárás keretében,” szöveg lép;

b) a szöveg a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A többéves keretprogramban tervezett tevékenységek kiegészítéseként az Európai
Parlament és a Tanács a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt
követően rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az európai kutatási térség
megvalósításához szükséges intézkedéseket.”.

139. A 167. cikkben az „a Tanács” szövegrész helyébe az „az Unió” szöveg lép.

140. A 168. cikk második bekezdésében az „A Tanács” szövegrész helyébe az „Az Unió” szöveg lép.

141. A 170. cikk második albekezdéséből el kell hagyni az „, a 300. cikknek megfelelően
megtárgyalt és megkötött” szövegrészt.

ŰRKUTATÁS

142. A szöveg a következő új 172a. cikkel egészül ki:

„172a. cikk

(1) A tudományos és műszaki haladás, az ipari versenyképesség, valamint az uniós
politikák végrehajtásának elősegítése érdekében az Unió európai űrpolitikát alakít ki. E célból
közös kezdeményezéseket támogathat, előmozdíthatja a kutatást és a technológiafejlesztést,
továbbá összehangolhatja a világűr kutatásához és hasznosításához szükséges erőfeszítéseket.

(2) Az (1) bekezdésben említett célkitűzések megvalósításához való hozzájárulás
érdekében az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja
azon szükséges intézkedéseket, amelyek európai űrprogram formájában is megvalósulhatnak,
kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen
harmonizációját.
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(3) Az Unió megfelelő kapcsolatokat épít ki az Európai Űrügynökséggel.

(4) Ez a cikk nem érinti e cím egyéb rendelkezéseit.”

KÖRNYEZET (ÉGHAJLATVÁLTOZÁS)

143. A 174. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés negyedik francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„— a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi
szinten.”;

b) a (2) bekezdés második albekezdésében a „közösségi ellenőrzési eljárás” szövegrész
helyébe az „uniós ellenőrzési eljárás” szöveg lép;

c) a (4) bekezdés első albekezdésében az „A közösségi” szövegrész helyébe „Az Unió által
folytatott” szöveg lép, az „, a 300. cikknek megfelelően megtárgyalt és megkötött”
szövegrészt pedig el kell hagyni.

144. A 175. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács a Bizottság javaslata alapján, valamint az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően
egyhangúlag eljárva előírhatja, hogy az első albekezdésben említett területeken a rendes
jogalkotási eljárást kell alkalmazni.”;

b) a (3) bekezdés első albekezdéséből el kell hagyni a „Más területeken” szövegrészt, a
második albekezdés helyébe pedig a következő szöveg lép:

„Az e programok végrehajtásához szükséges intézkedéseket, az adott esettől függően, az
(1), illetve a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelően kell elfogadni.”;

c) a (4) bekezdésben az „Egyes közösségi természetű intézkedések” szövegrész helyébe az
„Az Unió által elfogadott egyes intézkedések” szöveg lép;

d) az (5) bekezdésben az „a Tanács – a »szennyező fizet«-elv sérelme nélkül – az ilyen
intézkedés elfogadásáról szóló jogi aktusban megfelelő rendelkezéseket állapít meg”
szövegrész helyébe az „a szóban forgó intézkedés – a »szennyező fizet«-elv sérelme
nélkül – megfelelő rendelkezéseket állapít meg” szöveg lép.

ÁTHELYEZETT CÍMEK

145. A „FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS” című XX. cím az Unió külső tevékenységére vonatkozó
ötödik rész III. címének 1. fejezetévé, a 177., 179., 180. és 181. cikk számozása pedig a 188d.,
188e., 188f., illetve 188g. cikkre változik; az említett cikkek az alábbi 161–164. pontnak
megfelelően módosulnak. A 178. cikk hatályát veszti.
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146. A „HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI
EGYÜTTMŰKÖDÉS” című XXI. cím az Unió külső tevékenységére vonatkozó ötödik rész
III. címének 2. fejezetévé, a 181a. cikk pedig az új 188h. cikké válik; az említett cikk az alábbi
166. pontnak megfelelően módosul.

ENERGIA

147. A XX. cím helyébe a következő új cím és új 176a. cikk lép:

„XX. CÍM

ENERGIA

176a. cikk

(1) A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet
megőrzésének és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai
– a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – a következők:

a) az energiapiac működésének biztosítása,

b) az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül,

c) az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló energia-
források kifejlesztésének előmozdítása; és

d) az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása.

(2) A Szerződések egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül, az Európai
Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az (1) bekezdésben
említett célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a Gazdasági
és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően kell
elfogadni.

Ezek az intézkedések – a 175. cikk (2) bekezdésének c) pontját nem érintve – nem
befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek
meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások
közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve, az ott említett intézkedéseket, amennyiben azok elsődlegesen
adózási természetűek, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges
jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva a Tanács állapítja meg.”
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IDEGENFORGALOM

148. A XXI. cím helyébe a következő új cím és új 176b. cikk lép:

„XXI. CÍM

IDEGENFORGALOM

176b. cikk

(1) Az Unió, különösen az idegenforgalmi ágazatban működő uniós vállalkozások
versenyképességének elősegítése révén, kiegészíti a tagállamoknak az idegenforgalmi ágazat
terén folytatott tevékenységét.

Ennek elérése érdekében az Unió tevékenységének célja, hogy:

a) ösztönözze az ebben az ágazatban működő vállalkozások fejlődéséhez szükséges kedvező
környezet kialakítását,

b) előmozdítsa a tagállamok együttműködését, különös tekintettel a bevált gyakorlatok
cseréjére.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében egyedi
intézkedéseket állapít meg a tagállamokban végrehajtott olyan intézkedések kiegészítésére,
amelyek az e cikkben kitűzött célok megvalósítására irányulnak, kizárva azonban a tagállamok
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen harmonizációját.”

POLGÁRI VÉDELEM

149. A szöveg a következő új XXII. címmel és új 176c. cikkel egészül ki:

„XXII. CÍM

POLGÁRI VÉDELEM

176c. cikk

(1) Az Unió ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést a természeti vagy ember
okozta katasztrófák megelőzését és az azokkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek
hatékonyságának javítása érdekében.

Az Unió tevékenységének célja:

a) az Unión belül a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézkedésének
támogatása és kiegészítése a kockázatok megelőzése, a tagállamokban a polgári
védelemben részt vevők felkészítése és a természeti vagy ember által okozott katasztrófák
kezelése terén,

b) a nemzeti polgári védelmi szolgálatok gyors és eredményes operatív együttműködésének
előmozdítása az Unión belül,
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c) a nemzetközi szintű polgári védelmi intézkedések koherenciájának előmozdítása.

(2) A (1) bekezdésben említett célkitűzések megvalósításának elősegítéséhez szükséges
intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja
meg, kizárva azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek
bármilyen harmonizációját.”

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

150. A szöveg a következő új XXIII. címmel és új 176d. cikkel egészül ki:

„XXIII CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

176d. cikk

(1) Az uniós jog tagállamok általi eredményes végrehajtását – ami az Unió megfelelő
működése szempontjából elengedhetetlen – közös érdekű ügynek kell tekinteni.

(2) Az Unió támogathatja a tagállamok azon erőfeszítéseit, amelyek az uniós jog
végrehajtásához szükséges közigazgatási kapacitásaik javítására irányulnak. Az ilyen fellépés
különösen az információk és a köztisztviselők cseréjének megkönnyítését, valamint a képzési
programok támogatását foglalhatja magában. Az ilyen támogatás igénybevételére egyik
tagállam sem kötelezhető. Az e célból szükséges intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás
keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg, kizárva
azonban a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen
harmonizációját.

(3) E cikk nem érinti sem a tagállamoknak az uniós jog végrehajtására vonatkozó
kötelezettségeit, sem pedig a Bizottság előjogait és feladatait. E cikk nem érinti továbbá a
Szerződések azon egyéb rendelkezéseit, amelyek a tagállamok egymás közötti, illetve a
tagállamok és az Unió közötti igazgatási együttműködésről rendelkeznek.”

A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK TÁRSULÁSA

151. A 182. cikk első bekezdésének végén az „e szerződés II. melléklete” szövegrész helyébe az „a
II. melléklet” szöveg lép.

152. A 186. cikkben az „a tagállamok egyhangú jóváhagyásával a jövőben megkötendő
megállapodások szabályozzák.” szövegrész helyébe az „a 187. cikkel összhangban elfogadott
jogi aktusok szabályozzák.” szöveg lép.

153. A 187. cikkben az „A Tanács” szövegrész helyébe az „A Tanács a Bizottság javaslata alapján”
szöveg lép, valamint a cikk a végén a következő mondattal egészül ki: „Amennyiben a szóban
forgó rendelkezéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács fogadja el, a Tanács a
Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően,
egyhangúlag határoz.”.
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AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGE

154. A szöveg új ötödik résszel egészül ki. Az új rész címe „AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGE”, és a
következő címeket és fejezeteket tartalmazza:

I. cím: Az Unió külső tevékenységeire vonatkozó általános rendelkezések

II. cím: Közös kereskedelempolitika

III. cím: Együttműködés harmadik országokkal és humanitárius segítségnyújtás

1. fejezet: Fejlesztési együttműködés

2. fejezet: Harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és műszaki
együttműködés

3. fejezet: Humanitárius segítségnyújtás

IV. cím: Korlátozó intézkedések

V. cím: Nemzetközi megállapodások

VI. cím: Az Unió kapcsolatai nemzetközi szervezetekkel és harmadik országokkal,
valamint az Unió küldöttségei

VII. cím: Szolidaritási klauzula

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

155. A szöveg a következő új I. címmel és új 188a. cikkel egészül ki:

„I. CÍM

AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

188a. cikk

Az Unió e rész szerinti nemzetközi szintű fellépése az Európai Unióról szóló szerződés
V. címének 1. fejezetében meghatározott elvek alapján az ott meghatározott célkitűzések
megvalósítására törekszik, az ugyanezen fejezetben megállapított általános rendelkezésekkel
összhangban.”

KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA

156. A szöveg a harmadik rész IX. címének címsorát átvevő, „KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA”
című II. címmel egészül ki.
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157. A szöveg egy 188b. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 131. cikk szövegét
veszi át:

a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 23–27. cikk szerinti vámunió létrehozásával az Unió a közös érdeknek megfelelően
hozzájárul a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre és
a külföldi közvetlen befektetésekre vonatkozó korlátozások fokozatos megszüntetéséhez
és a vám- és egyéb akadályok csökkentéséhez.”;

b) a második bekezdést el kell hagyni.

158. A szöveg a következő – a 133. cikk helyébe lépő – 188c. cikkel egészül ki:

„188c. cikk

(1) A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a
vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa- és
kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi
vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések
egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a
dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az
Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell
folytatni.

(2) A közös kereskedelempolitika végrehajtásának kereteit meghatározó intézkedéseket
rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács
határozza meg.

(3) Ha egy vagy több országgal vagy nemzetközi szervezettel megállapodásokat kell
megtárgyalni, illetve megkötni, az e cikk különös rendelkezéseire is figyelemmel, a 188n. cikk
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Bizottság ajánlásokat terjeszt a Tanács elé, amely felhatalmazza a szükséges tárgyalások
megkezdésére. A Tanács és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy a megtárgyalt
megállapodások a belső uniós politikákkal és szabályokkal összeegyeztethetőek legyenek.

A Bizottság ezeket a tárgyalásokat a Tanács által e feladatának támogatására kijelölt
különbizottsággal konzultálva, a Tanács által számára kibocsátható irányelvek keretei között
folytatja le. A Bizottság a tárgyalások előrehaladásáról rendszeresen jelentést tesz a
különbizottságnak és az Európai Parlamentnek.

(4) A (3) bekezdésben említett megállapodások tárgyalása és megkötése tekintetében a
Tanács minősített többséggel határoz.

A szolgáltatások kereskedelme, a szellemi tulajdon kereskedelmi vonatkozásai, valamint a
közvetlen külföldi befektetések területére vonatkozó megállapodások tárgyalása és megkötése
tekintetében a Tanács egyhangúlag jár el, ha a megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz,
amelyek elfogadásához a belső szabályok esetében egyhangúságra van szükség.
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A Tanács szintén egyhangúlag határoz:

a) a kulturális és audiovizuális szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó megállapodások
tárgyalása és megkötése tekintetében, ha fennáll a veszélye annak, hogy azok korlátozzák
az Unió kulturális és nyelvi sokféleségét;

b) a szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó megállapo-
dások tárgyalása és megkötése tekintetében, ha fennáll a veszélye annak, hogy azok
komoly zavarokat okoznak az ilyen szolgáltatások nemzeti megszervezésében, illetve
korlátozzák a tagállamok ezek biztosítására vonatkozó hatáskörét.

(5) A közlekedés területén a nemzetközi megállapodások tárgyalására és megkötésére a
harmadik rész V. címét és a 188n. cikket kell alkalmazni.

(6) Az e cikkben a közös kereskedelempolitika területén átruházott hatáskörök gyakorlása
nem sértheti az Unió és a tagállamok közötti hatáskörök elhatárolását, és nem vezethet a
tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek harmonizációjához, ameny-
nyiben a Szerződések az ilyen harmonizációt kizárják.”

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

159. A szöveg az „EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL ÉS HUMANITÁRIUS
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS” című III. címmel egészül ki.

160. A szöveg a harmadik rész XX. címének címsorát átvevő, „FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS”
című 1. fejezettel egészül ki.

161. A szöveg egy 188d. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 177. cikk szövegét
veszi át:

a) az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az Unió fejlesztési együttműködésre vonatkozó politikáját az Unió külső
tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell folytatni. Az
Unió és a tagállamok fejlesztési együttműködési politikái kiegészítik és erősítik egymást.

Az Unió fejlesztési együttműködési politikája elsődleges célként a szegénység mérséklé-
sére, idővel pedig annak felszámolására irányul. Az Unió azon politikáinak végrehajtá-
sakor, amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe veszi a fejlesztési
együttműködés célkitűzéseit.”

b) A (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik.
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162. A szöveg egy 188e. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 179. cikk szövegét
veszi át:

a) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A fejlesztési együttműködési politika végrehajtására vonatkozó intézkedéseket
rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács fogadja el; ezek az
intézkedések a fejlődő országokkal folytatandó többéves együttműködési programok vagy
egy adott tárgykörre vonatkozó programok formáját ölthetik.”;

b) a cikk a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az Unió a harmadik országokkal és a hatáskörrel rendelkező nemzetközi
szervezetekkel megköthet minden olyan megállapodást, amely segíti az Európai Unióról
szóló szerződés 10a. cikkében és e szerződés 188d. cikkében említett célkitűzések
megvalósítását.

Az első albekezdés nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy nemzetközi
fórumokon tárgyalásokat folytassanak és megállapodásokat kössenek.”;

c) a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik, a jelenlegi (3) bekezdést pedig
el kell hagyni.

163. A szöveg egy 188f. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 180. cikk szövegét
veszi át:

Az (1) bekezdés elején az „A Közösség” szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„Tevékenységeik egymást kiegészítő jellegének és eredményességének előmozdítása érdekében
az Unió”.

164. A szöveg egy 188g. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 181. cikk szövegét
veszi át: az első bekezdés második mondatát és a második bekezdést el kell hagyni.

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

165. A szöveg a harmadik rész XXI. címének címsorát átvevő, „HARMADIK ORSZÁGOKKAL
FOLYTATOTT GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS” című 2. fejezettel
egészül ki.

166. A szöveg egy 188h. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 181a. cikk szövegét
veszi át:

a) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Szerződések egyéb rendelkezéseinek, különösen a 188d.–188g. cikkben foglalt
rendelkezéseknek a sérelme nélkül az Unió intézkedéseket tesz az olyan harmadik
országokkal való gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés terén, beleértve a –

különösen a pénzügyi területen nyújtott – támogatásokat, amelyek nem tartoznak a
fejlődő országok közé. Ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell lenniük az Unió
fejlesztési politikájával, és azokat az Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által
meghatározott keretek között kell végrehajtani. Az Unió és a tagállamok intézkedései
kiegészítik és erősítik egymást.”;
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b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Az (1) bekezdés végrehajtásához szükséges intézkedéseket rendes jogalkotási
eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg.”;

c) a (3) bekezdés első albekezdésének második mondatából el kell hagyni az „, a
300. cikknek megfelelően megtárgyalt és megkötött” szövegrészt.

167. A szöveg a következő új 188i. cikkel egészül ki:

„188i. cikk

Amennyiben egy harmadik országban fennálló helyzet sürgős pénzügyi támogatást tesz
szükségessé, a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – elfogadja a szükséges határozatokat.”

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

168. A szöveg a következő új 3. fejezettel és új 188j. cikkel egészül ki:

„3. FEJEZET

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

188j. cikk

(1) Az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedéseit az Unió külső tevékenységének
elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell végrehajtani. Ezen intézkedések arra
irányulnak, hogy a harmadik országok lakosainak, akik természeti vagy ember okozta
katasztrófák áldozataivá váltak, eseti támogatást, segítséget és védelmet nyújtsanak a rendkívüli
helyzetből eredő emberi szükségleteik kielégítésében. Az Unió és a tagállamok intézkedései
kiegészítik és erősítik egymást.

(2) A humanitárius segítségnyújtási intézkedések során tiszteletben kell tartani a
nemzetközi jog elveit a pártatlanság és a semlegesség követelményét, valamint a hátrányos
megkülönböztetés tilalmát.

(3) Az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedései végrehajtásának kereteit meg-
határozó intézkedéseket rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács
határozza meg.

(4) Az Unió a harmadik országokkal és a hatáskörrel rendelkező nemzetközi
szervezetekkel minden olyan megállapodást megköthet, amely segíti az (1) bekezdésben és
az Európai Unióról szóló szerződés 10a. cikkében említett célkitűzések megvalósítását.

Az első albekezdés nem érinti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy nemzetközi
fórumokon tárgyalásokat folytassanak és megállapodásokat kössenek.
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(5) Az európai fiataloknak az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedéseiben való
közös részvételéhez szükséges keretek biztosítása céljából létrejön az Európai Önkéntes
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest. A hadtest jogállását és működésének szabályait rendes
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács
határozza meg.

(6) Az uniós és a nemzeti humanitárius segítségnyújtási intézkedések hatásosságának és
egymást kiegészítő jellegének erősítése érdekében a Bizottság minden hasznos kezdeményezést
megtehet az Unió és a tagállamok intézkedéseinek összehangolására.

(7) Az Unió gondoskodik arról, hogy humanitárius intézkedései összhangban legyenek a
nemzetközi szervezetek és intézmények, így különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez
kapcsolódó rendszerben működő szervezetek és intézmények által végzett ilyen műveletekkel,
és azokhoz koherens módon illeszkedjenek.”

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

169. A szöveg a 301. cikk helyébe lépő alábbi IV. címmel és 188k. cikkel egészül ki:

„IV CÍM

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

188k. cikk

(1) Ha az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete szerint elfogadott
valamely határozat az egy vagy több harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi
kapcsolatok részbeni vagy teljes megszakítását vagy korlátozását írja elő, a Tanács az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság által előterjesztett közös javaslat
alapján, minősített többséggel elfogadja a szükséges intézkedéseket. Erről tájékoztatja az
Európai Parlamentet.

(2) Amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete alapján
elfogadott valamely határozat úgy rendelkezik, a Tanács az (1) bekezdésben említett eljárásnak
megfelelően egyes természetes és jogi személyekkel, csoportokkal vagy nem állami, illetve
államisággal nem rendelkező entitásokkal szemben korlátozó intézkedéseket állapíthat meg.

(3) Az ebben a cikkben említett jogi aktusokban rendelkezni kell a szükséges jogi
biztosítékokról.”

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

170. A szöveg az új 188k. cikk után egy „NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK” című V. címmel
egészül ki.

171. A szöveg a következő 188l. cikkel egészül ki:

„188l. cikk

(1) Az Unió megállapodást köthet egy vagy több harmadik országgal vagy nemzetközi
szervezettel, ha a Szerződések ilyen megállapodás megkötését írják elő, ha az a Szerződésekben

C 306/96 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.17.



meghatározott célkitűzések elérése érdekében szükséges, ha valamely kötelező erejű jogi aktus
ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz, vagy ha az a közös szabályokat érintheti, illetve azok
alkalmazási körét megváltoztathatja.

(2) Az Unió által megkötött megállapodások kötelezőek az Unió intézményeire és
tagállamaira.”

172. A szöveg egy 188m. cikkel egészül ki, amely a 310. cikk szövegét veszi át. A cikk szövegében
az „állammal” szövegrész helyébe a „harmadik országgal” szöveg lép.

173. A szöveg a 300. cikk helyébe lépő 188n. cikkel egészül ki:

„188n. cikk

(1) A 188c. cikkben megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül az Unió és a
harmadik országok, illetve nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokat az alábbi eljárás
szerint kell megtárgyalni és megkötni.

(2) A Tanács felhatalmazást ad a tárgyalások megkezdésére, elfogadja a tárgyalási
irányelveket, felhatalmazást ad az aláírásra és megköti a megállapodásokat.

(3) A Bizottság, illetve – ha a tervezett megállapodás kizárólag vagy túlnyomórészt a közös
kül- és biztonságpolitikára vonatkozik – az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
ajánlásokat nyújt be a Tanácsnak, amely a tárgyalások megkezdéséről határozatot fogad el,
amelyben a Tanács kijelöli – a tervezett megállapodás tárgyától függően – az Unió főtárgyalóját
vagy tárgyaló küldöttségének vezetőjét.

(4) A Tanács a főtárgyaló számára irányelveket határozhat meg, és egy különbizottságot
jelölhet ki, amellyel a tárgyalások folytatása során egyeztetni kell.

(5) A főtárgyaló javaslata alapján a Tanács határozatban felhatalmazást ad a megállapodás
aláírására és – amennyiben szükséges – a hatálybalépését megelőzően ideiglenes alkalmazására.

(6) A Tanács a főtárgyaló javaslata alapján a megállapodás megkötéséről határozatot fogad
el.

A kizárólag kül- és biztonságpolitikára vonatkozó megállapodások kivételével a Tanács a
megállapodás megkötésére vonatkozó határozatot a következőképpen fogadja el:

a) az Európai Parlament egyetértését követően a következő esetekben:

i. társulási megállapodások megkötése,

ii az Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai
egyezményhez történő csatlakozására irányuló megállapodás megkötése,

iii. együttműködési eljárások bevezetése útján külön intézményi keretet létrehozó
megállapodások megkötése,
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iv. az Unióra nézve jelentős költségvetési kihatásokkal járó megállapodások megkötése,
és

v. a rendes jogalkotási eljárás, vagy a különleges, az Európai Parlament egyetértéséhez
kötött jogalkotási eljárás alkalmazási körébe tartozó területekre vonatkozó
megállapodások megkötése.

Az Európai Parlament és a Tanács sürgős esetben megállapodhat az egyetértés
megadásának határidejében.

b) az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, minden egyéb esetben. Az
Európai Parlament véleményét a Tanács által az ügy sürgősségétől függően megállapított
határidőn belül közli. Ha ezen a határidőn belül nem nyilvánít véleményt, a Tanács
határozhat.

(7) A megállapodás megkötésekor a Tanács – az (5), (6), illetve (9) bekezdéstől eltérve –

felhatalmazhatja a főtárgyalót arra, hogy az Unió nevében módosításokat hagyjon jóvá, ha a
megállapodás rendelkezése szerint a módosításokat egyszerűsített eljárással kell elfogadni, vagy
azokat a megállapodás által létrehozott szervnek kell elfogadnia. A Tanács e felhatalmazást
meghatározott feltételekhez kötheti.

(8) A Tanács az eljárás egésze során minősített többséggel jár el.

Mindazonáltal a Tanács egyhangúlag jár el, ha a megállapodás olyan területre vonatkozik, ahol
az uniós jogi aktusok elfogadásához egyhangúságra van szükség, valamint a társulási
megállapodások és a 188h. cikkben említett, a tagjelölt országokkal kötendő megállapodások
esetén. A Tanács szintén egyhangúlag jár el az Uniónak az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására irányuló
megállapodásról; a megállapodás megkötéséről szóló határozat csak azt követően lép hatályba,
hogy a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően azt jóváhagyták.

(9) A Tanács a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a
javaslata alapján határozatot fogad el valamely megállapodás alkalmazásának felfüggesztésére,
valamint a megállapodásokkal létrehozott szervekben az Unió által képviselendő álláspontok
kialakítására vonatkozóan, amennyiben az ilyen szervnek joghatással bíró jogi aktust kell
elfogadnia, kivéve a megállapodás intézményi kereteit kiegészítő vagy módosító jogi aktusokat.

(10) Az Európai Parlamentet az eljárás minden szakaszában haladéktalanul és teljeskörűen
tájékoztatni kell.

(11) Egy tagállam, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérheti a Bíróság
véleményét a tervezett megállapodásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről. Ha a
Bíróság véleménye kedvezőtlen, a tervezett megállapodás csak akkor léphet hatályba, ha azt
módosítják, vagy a Szerződéseket felülvizsgálják.”
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174. A szöveg egy 188o. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 111. cikk (1)–(3) és
(5) bekezdésének a szövegét veszi át azzal, hogy a cikk (1) bekezdésének utolsó két mondata az
említett bekezdés második albekezdésévé válik:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 188n. cikktől eltérve, a Tanács az Európai Központi Bank ajánlása alapján vagy
az Európai Központi Bankkal az árstabilitási célkitűzéssel összhangban álló konszenzus
elérése céljából folytatott konzultációt követően, a Bizottság ajánlása alapján hivatalos
megállapodásokat köthet az euro és harmadik államok valutái közötti árfolyamrend-
szerről. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, a
(3) bekezdésben előírtakkal összhangban egyhangúlag határoz.”

A második albekezdésben az „az EKB vagy a Bizottság ajánlása alapján, az EKB-val az
árstabilitás célkitűzésével összhangban álló konszenzus elérése céljából folytatott
konzultációt követően” szövegrész helyébe az „az Európai Központi Bank ajánlása
alapján vagy az Európai Központi Bankkal az árstabilitás célkitűzésével összhangban álló
konszenzus elérése céljából folytatott konzultációt követően, a Bizottság ajánlása alapján”
szöveg lép;

b) a (2) bekezdésben a „Közösségen kívüli valutára” szövegrész helyébe a „harmadik állam
valutájára” szöveg lép;

c) a (3) bekezdés első albekezdésének első mondatában az „állammal” szövegrész helyébe a
„harmadik állammal” szöveg, a „300. cikktől” szövegrész helyébe pedig a „188n. cikktől”
szöveg lép;

d) az (5) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik.

AZ UNIÓ KAPCSOLATAI NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL ÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL,
VALAMINT AZ UNIÓ KÜLDÖTTSÉGEI

175. A szöveg a következő VI. címmel, valamint 188p. és 188q. cikkel egészül ki; a 188p. cikk a
302–304. cikk helyébe lép:

„VI. CÍM

AZ UNIÓ KAPCSOLATAI NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL ÉS HARMADIK
ORSZÁGOKKAL, VALAMINT AZ UNIÓ KÜLDÖTTSÉGEI

188p. cikk

(1) Az Unió megfelelő együttműködési formákat épít ki az Egyesült Nemzetek
Szervezetének szerveivel és szakosított intézményeivel, az Európa Tanáccsal, az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezettel.

Az Unió továbbá egyéb nemzetközi szervezetekkel is megfelelő kapcsolatokat tart fenn.

(2) E cikk végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság
felelős.
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188q. cikk

(1) Az Uniót a harmadik országokban és a nemzetközi szervezetekben az Unió
küldöttségei képviselik.

(2) Az Unió küldöttségei az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének irányítása
alatt működnek. A küldöttségek a tagállamok diplomáciai és konzuli képviseleteivel szoros
együttműködésben végzik tevékenységüket.”

SZOLIDARITÁSI KLAUZULA

176. A szöveg a következő új VII. címmel és új 188r. cikkel egészül ki:

„VII. CÍM

SZOLIDARITÁSI KLAUZULA

188r. cikk

(1) Ha egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta katasztrófa
áldozatává válik, az Unió és tagállamai a szolidaritás szellemében együttesen lépnek fel. Az
Unió minden rendelkezésére álló eszközt, ideértve a tagállamok által rendelkezésre bocsátott
katonai erőforrásokat is, mozgósít annak érdekében, hogy:

a) — megelőzze a terrorista fenyegetést a tagállamok területén,

— megvédje a demokratikus intézményeket és a polgári lakosságot egy esetleges
terrortámadástól,

— terrortámadás esetén egy tagállamnak, politikai vezetése kérésére, a területén segítséget
nyújtson;

b) természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén egy tagállamnak, politikai vezetése
kérésére, a területén segítséget nyújtson.

(2) Amennyiben egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha természeti vagy ember okozta
katasztrófa áldozatává válik, e tagállam politikai vezetésének kérésére a többi tagállam
segítséget nyújt számára. E célból a tagállamok a Tanács keretében egyeztetnek egymással.

(3) E szolidaritási klauzulának az Unió általi végrehajtására vonatkozó részletes
szabályokat – a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének együttes
javaslata alapján – a Tanács határozatban állapítja meg. Ha ennek a határozatnak védelmi
vonatkozásai vannak, a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés 15b. cikk (1) bekezdése
szerint határoz. Erről az Európai Parlamentet tájékoztatni kell.

E bekezdés alkalmazása során és a 207. cikk sérelme nélkül a Tanácsot a Politikai és Biztonsági
Bizottság – a közös biztonság- és védelempolitika keretében kialakított struktúrákra
támaszkodva –, valamint a 61d. cikkben említett bizottság segíti, amelyek szükség esetén
együttes véleményt terjesztenek elő számára.
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(4) Az Unió és tagállamai eredményes fellépésének biztosítása érdekében az Európai
Tanács rendszeresen értékeli az Uniót fenyegető veszélyeket.”

INTÉZMÉNYI ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

177. Az ötödik rész számozása hatodik részre változik, a jelenlegi címsor helyébe pedig az
„INTÉZMÉNYI ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK” címsor lép.

AZ EURÓPAI PARLAMENT

178. A 189. cikk hatályát veszti.

179. A 190. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1), (2) és (3) bekezdést el kell hagyni, a (4) és (5) bekezdés számozása pedig (1) és
(2) bekezdésre változik;

b) az (1) bekezdésként újraszámozott (4) bekezdés a következőképpen módosul:

i. az első albekezdésben az „a közvetlen és általános választójog alapján valamennyi
tagállamban egységes eljárás szerint vagy valamennyi tagállamban közös elveknek
megfelelően tartandó választásokra vonatkozóan” szövegrész helyébe a „tagjainak
valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint vagy valamennyi tagállamban közös
elveknek megfelelően tartandó, közvetlen és általános választójog alapján történő
megválasztásához szükséges intézkedésekre vonatkozóan” szöveg lép;

ii. a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését
követően, különleges jogalkotási eljárás keretében egyhangúlag megállapítja a
szükséges rendelkezéseket. Ezek a rendelkezések azt követően lépnek hatályba, hogy
azokat a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóváhagy-
ták.”;

c) a (2) bekezdésként újraszámozott (5) bekezdésben az „Európai Parlament” szövegrész
helyébe az „Európai Parlament saját kezdeményezésére különleges jogalkotási eljárás
keretében elfogadott rendeletekben,” szöveg, a „jóváhagyásával” szövegrész helyébe pedig
az „egyetértésével” szöveg lép.

180. A 191. cikk első bekezdését el kell hagyni. A második bekezdésben az „A Tanács, a
251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően eljárva, meghatározza az európai szintű”
szövegrész helyébe a „Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében
elfogadott rendeletekben meghatározza az Európai Unióról szóló szerződés 8a. cikkének
(4) bekezdésében említett európai szintű” szöveg lép.

181. A 192. cikk első bekezdését el kell hagyni; a második bekezdés a végén a következő mondattal
egészül ki: „Ha a Bizottság nem terjeszt elő javaslatot, ennek okairól tájékoztatja az Európai
Parlamentet.”.
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182. A 193. cikk a következőképpen módosul:

a) ez a pont a magyar változatot nem érinti;

b) a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A vizsgálati jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat az Európai Parlament
állapítja meg saját kezdeményezése alapján különleges jogalkotási eljárás keretében, a
Tanács és a Bizottság egyetértését követően elfogadott rendeletekben.”

183. A 195. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésében az „Az Európai Parlament ombudsmant nevez ki, aki
jogosult” szövegrészt el kell hagyni, és az „átvételére” szövegrész helyébe az „átvételére az
Európai Parlament által megválasztott ombudsman jogosult” szöveg lép, valamint el kell
hagyni a mondatból az „és Elsőfokú Bíróságot” szövegrészt, és az albekezdés a végén a
következő mondattal egészül ki: „Az ombudsman kivizsgálja a panaszokat, és erről
jelentést készít.”;

b) a (2) bekezdés első albekezdésében a „nevezik ki” szövegrész helyébe a „választják” szöveg
lép;

c) a (3) bekezdésben a „más szervtől” szövegrész helyébe a „semmilyen kormánytól,
intézménytől, szervtől vagy más szervezettől” szöveg lép;

d) a (4) bekezdésben az „Európai Parlament” szövegrész helyébe az „Európai Parlament saját
kezdeményezésére különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben,”
szöveg, a „jóváhagyásával” szövegrész helyébe pedig az „egyetértésével” szöveg lép.

184. Ez a pont a magyar változatot nem érinti.

185. A 197. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdést el kell hagyni;

b) a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság az Európai Parlament bármely ülésén részt vehet, és kérésére bármikor
felszólalhat.”;

c) a negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Tanács, illetve a Tanács a saját eljárási szabályzatában megállapított
feltételeknek megfelelően felszólalhat az Európai Parlamentben.”.

186. A 198. cikk első bekezdéséből az „abszolút” szövegrészt el kell hagyni.
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187. A 199. cikkben a „tagjai szavazatainak” szövegrész helyébe a „tagjainak” szöveg, az „az eljárási
szabályzatában” szövegrész helyébe pedig az „a Szerződésekben és az eljárási szabályzatában”
szöveg lép.

188. A 201. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ha a bizalmatlansági indítványt a leadott szavazatok kétharmadával és az Európai Parlament
tagjainak többségével elfogadják, a Bizottság tagjainak testületileg le kell mondaniuk, az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének pedig le kell mondania a bizottsági tagságról. Az
új Bizottságnak az Európai Unióról szóló szerződés 9d. cikkével összhangban történő
kinevezéséig azonban hivatalban maradnak, és a folyamatban lévő ügyeket továbbra is ellátják.
Ebben az esetben a Bizottság utódul kinevezett tagjainak hivatali ideje azon a napon jár le,
amikor a testületileg lemondásra kötelezett bizottsági tagok hivatali ideje lejárt volna.”

AZ EURÓPAI TANÁCS

189. A szöveg a következő új 1a. szakasszal, valamint új 201a. és 201b. cikkel egészül ki:

„1A. SZAKASZ

AZ EURÓPAI TANÁCS

201a. cikk

(1) Szavazás esetén az Európai Tanács bármely tagja legfeljebb még egy másik tag
képviseletében is eljárhat.

Amikor az Európai Tanács minősített többséggel jár el, az Európai Unióról szóló szerződés 9c.
cikkének (4) bekezdését és e szerződés 205. cikkének (2) bekezdését kell alkalmazni. Ameny-
nyiben az Európai Tanács szavazással dönt, az Európai Tanács elnöke és a Bizottság elnöke nem
szavaz.

A jelen lévő vagy képviselt tagok tartózkodása nem akadálya az Európai Tanács egyhangúságot
igénylő jogi aktusai elfogadásának.

(2) Az Európai Parlament elnökét fel lehet hívni arra, hogy szólaljon fel az Európai
Tanácsban.

(3) Az Európai Tanács eljárási kérdésekben, valamint eljárási szabályzatának elfogadásakor
egyszerű többséggel határoz.

(4) Az Európai Tanács munkáját a Tanács Főtitkársága segíti.
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201b. cikk

Az Európai Tanács minősített többséggel fogadja el:

a) az Európai Unióról szóló szerződés 9c. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Általános
Ügyek Tanácsának és a Külügyek Tanácsának kivételével a Tanács formációinak listáját
meghatározó határozatot;

b) az Európai Unióról szóló szerződés 9c. cikke (9) bekezdésének megfelelően a Külügyek
Tanácsának kivételével a Tanács formációinak elnökségéről szóló határozatot.”

A TANÁCS

190. A 202. és a 203. cikk hatályát veszti.

191. A 205. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az egyszerű többséget igénylő jogi aktusok elfogadásakor a Tanács tagjainak
többségével jár el.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 9c. cikke (4) bekezdésétől eltérve 2014.
november 1-jétől, figyelemmel az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvben
megállapított rendelkezésekre, ha a Tanács nem a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján jár el, a minősített többséghez a
Tanács tagjai legalább 72 %-ának egyben az Unió népességének legalább 65 %-át kitevő
tagállamokat képviselő szavazata szükséges.

(3) Figyelemmel az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvben megállapított
rendelkezésekre, 2014. november 1-jétől azokban az esetekben, amikor a Szerződések
értelmében a Tanácsnak nem az összes tagja vesz részt a szavazásban, a minősített
többséget a következőképpen kell meghatározni:

a) A minősített többséghez a szavazásban részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi
tagok legalább 55 %-ának egyben az ezen államok népességének legalább 65 %-át
kitevő tagállamokat képviselő szavazata szükséges.

A blokkoló kisebbségnek legalább a Tanácsnak a részt vevő tagállamok
népességének több mint 35 %-át képviselő tagjaiból és még egy tagból kell állnia;
ennek hiányában a minősített többséget elértnek kell tekinteni.

b) Az a) ponttól eltérve, ha a Tanács nem a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján jár el, a minősített többséghez
a részt vevő tagállamokat képviselő tanácsi tagok legalább 72 %-ának egyben az
ezen államok népességének legalább 65 %-át kitevő tagállamokat képviselő
szavazata szükséges.”
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b) a (4) bekezdést el kell hagyni, a (3) bekezdés számozása pedig (4) bekezdésre változik.

192. A 207. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„207. cikk

(1) A Tanács munkájának előkészítése és a Tanács által adott megbízatások teljesítése egy, a
tagállamok állandó képviselőiből álló bizottság feladata. A bizottság a Tanács eljárási
szabályzatában előírt esetekben eljárási határozatokat fogadhat el.

(2) A Tanács munkáját az általa kinevezett főtitkár irányítása alatt álló Főtitkárság segíti.

A Főtitkárság szervezetét a Tanács határozza meg egyszerű többséggel.

(3) A Tanács eljárási kérdésekben, valamint eljárási szabályzatának elfogadásakor egyszerű
többséggel határoz.”

193. A 208. cikkben az „A Tanács” szövegrész helyébe az „A Tanács egyszerű többséggel” szöveg lép,
és a cikk a végén a következő mondattal egészül ki: „Ha a Bizottság nem terjeszt elő javaslatot,
ennek okairól tájékoztatja a Tanácsot.”.

194. A 209. cikkben az „a Bizottság véleményének kézhezvételét követően” szövegrész helyébe az „a
Bizottsággal folytatott konzultációt követően egyszerű többséggel” szöveg lép.

195. A 210. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„210. cikk

A Tanács meghatározza az Európai Tanács elnökének, a Bizottság elnökének, az Unió külügyi
és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottság tagjainak, az Európai Unió Bírósága
elnökeinek, bíráinak és hivatalvezetőinek, valamint a Tanács főtitkárának illetményét, juttatásait
és nyugdíját. Meghatároz továbbá minden egyéb, javadalmazás helyett fizetett juttatást.”

A BIZOTTSÁG

196. A 211. cikk hatályát veszti. A szöveg a következő 211a. cikkel egészül ki:

„211a. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződés 9d. cikke (5) bekezdésének megfelelően a Bizottság tagjait
az Európai Tanács által meghatározott olyan rotációs rendszer szerint kell kiválasztani, amely
az alábbi elveken alapul:

a) annak meghatározásánál, hogy állampolgáraik milyen sorrendben és időtartamra válnak a
Bizottság tagjává, a tagállamokat teljes mértékben egyenlően kell kezelni; ennek
megfelelően a bármely két tagállam állampolgárai által betöltött összes hivatali időszakok
számának különbsége soha nem lehet több egynél;
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b) az a) pontra is figyelemmel, az egymást követő Bizottságokat úgy kell összeállítani, hogy
azokban a tagállamok teljes demográfiai és földrajzi spektruma kielégítő módon
megjelenjen.”

197. A 212. cikk a 218. cikk új (2) bekezdésévé válik.

198. A 213. cikk (1) bekezdését el kell hagyni, a (2) bekezdés számozatlan bekezdéssé válik, első két
albekezdése pedig a következő formában egyesül:

„A Bizottság tagjai tartózkodnak a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen cselekedetektől.
A tagállamok tiszteletben tartják a függetlenségüket, és nem kísérlik meg befolyásolásukat
feladatuk ellátása során.”

199. A 214. cikk hatályát veszti.

200. A 215. cikk a következőképpen módosul:

a) a második bekezdés helyébe a következő két bekezdés lép:

„A lemondó, hivatalából felmentett vagy elhalálozott tag helyébe hivatali idejének
fennmaradó részére a Tanács, a Bizottság elnökével közös megegyezésben, az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációt követően az Európai Unióról szóló szerződés
9d. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározott feltételeknek megfe-
lelően a távozó taggal azonos állampolgárságú új bizottsági tagot nevez ki.

A Tanács a Bizottság elnökének a javaslata alapján egyhangúlag úgy is határozhat, hogy a
távozó tag helyébe nem szükséges új tagot kinevezni, különösen, ha a bizottsági tag
fennmaradó hivatali ideje rövid.”;

b) a cikk a következő új ötödik bekezdéssel egészül ki:

„Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének lemondása, felmentése vagy
halála esetén hivatali idejének fennmaradó részére az Európai Unióról szóló szerződés
9e. cikke (1) bekezdésének megfelelően új külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt kell
kinevezni.”;

c) az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a Bizottság összes tagja lemond hivataláról, a lemondó tagok mindaddig
hivatalban maradnak, és a folyamatban lévő ügyeket továbbra is ellátják, amíg helyükre
hivatali idejük fennmaradó részére az Európai Unióról szóló szerződés 9d. cikkének
megfelelően új bizottsági tagokat neveznek ki.”

201. A 217. cikk (1), (3) és (4) bekezdését el kell hagyni, a (2) bekezdés pedig számozatlan
bekezdéssé válik. A bekezdés első mondatának helyébe a következő mondat lép: „Az Európai
Unióról szóló szerződés 9e. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottságra háruló
feladatok csoportosításáról és a Bizottság tagjai közötti elosztásáról az elnök dönt az említett
szerződés 9d. cikke (6) bekezdésének megfelelően.”.
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202. A 218. cikkből el kell hagyni az (1) bekezdést; a (2) bekezdés számozása (1) bekezdésre
változik, az „e szerződés rendelkezéseinek” szövegrészt pedig el kell hagyni. A cikk
(2) bekezdésként kiegészül a 212. cikk szövegével.

203. A 219. cikk első bekezdéséből az „a 213. cikkben előírt számú” szövegrészt el kell hagyni, a
második bekezdés helyébe pedig a következő mondat lép: „A határozatképesség feltételeit az
eljárási szabályzat határozza meg.”.

A BÍRÓSÁG

204. A 4. szakasz címsora helyébe a következő címsor lép: „AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA”.

205. A 220. cikk hatályát veszti.

206. A 221. cikk első bekezdését el kell hagyni;

207. A 223. cikk első bekezdésében a „főtanácsnokokat” szövegrész helyébe a „főtanácsnokokot a
224a. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően” szöveg lép.

208. A 224. cikk első bekezdésének első mondatát el kell hagyni, az „A bírák számát” szövegrész
helyébe pedig az „A Törvényszék bíráinak számát” szöveg lép. A második bekezdés második
mondatában a „bírákat” szövegrész helyébe a „bírákat a 224a. cikkben említett bizottsággal
folytatott konzultációt követően” szöveg lép.

209. A szöveg a következő új 224a. cikkel egészül ki:

„224a. cikk

Létrejön egy bizottság, amelynek feladata, hogy a Bíróságra és a Törvényszékre bíráknak vagy
főtanácsnokoknak jelölt személyeknek a feladatra való alkalmasságáról azt megelőzően
véleményt adjon, hogy a tagállamok kormányai a 223., illetve a 224. cikknek megfelelően
kineveznék őket.

A bizottságot hét személy alkotja, akiket a Bíróság és a Törvényszék korábbi tagjai, a
tagállamok legfelsőbb bíróságának tagjai és az elismert szakértelemmel rendelkező jogászok
közül választanak ki, és akik közül egy személyre az Európai Parlament tesz javaslatot. A
Tanács határozatban megállapítja e bizottság működésének szabályait, és határozatban kinevezi
a bizottság tagjait. A Tanács a Bíróság elnökének kezdeményezése alapján jár el.”

210. A 225. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében az „amelyeket bírói különtanácsok
hatáskörébe utaltak” szövegrész helyébe az „amelyeket a 225a. cikk alapján létrehozott különös
hatáskörű törvényszékek hatáskörébe utaltak” szöveg lép, a (2) bekezdés első albekezdéséből
pedig el kell hagyni a „225a. cikk szerint létrehozott” szövegrészt.

211. A 225a. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében a Törvényszékhez
kapcsolódó különös hatáskörű törvényszékeket hozhat létre egyes területeken benyújtott
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meghatározott keresetfajták első fokon történő elbírálására. Erről az Európai Parlament és
a Tanács a Bizottság javaslata alapján és a Bírósággal folytatott konzultációt követően,
vagy a Bíróság kérelmére és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően rendeletekben
határoz.”;

b) a második bekezdésben a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg, a
„különtanács” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „különtanácsra” szövegrész
helyébe pedig a „törvényszékre” szöveg lép;

c) a harmadik bekezdésben a „különtanácsot létrehozó határozat” szövegrész helyébe a
„különös hatáskörű törvényszéket létrehozó rendelet” szöveg lép;

d) a hatodik bekezdésben a „határozat” szövegrész helyébe a „rendelet” szöveg lép, és a
bekezdés vége kiegészül a következő új mondattal: „Az alapokmány I. címét és annak
64. cikkét minden esetben alkalmazni kell a különös hatáskörű törvényszékekre.”.

212. A 228. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép, amely így első
albekezdés lesz:

„(2) Ha a Bizottság megítélése szerint az érintett tagállam nem teszi meg az Európai
Unió Bíróságának ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a Bizottság –

miután a tagállamnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére – az Európai Unió
Bíróságához fordulhat. A Bizottság meghatározza az érintett tagállam által fizetendő
átalányösszeg vagy kényszerítő bírság összegét, amelyet az adott körülmények között
megfelelőnek ítél.”

A jelenlegi harmadik albekezdés második albekezdéssé válik.

b) a cikk a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a Bizottság a 226. cikknek megfelelően azon az alapon nyújt be keresetet az
Európai Unió Bíróságához, hogy az érintett tagállam nem tett eleget valamely, jogalkotási
eljárás keretében elfogadott irányelv átültetésére elfogadott intézkedései bejelentésére
vonatkozó kötelezettségének, a Bizottság, amennyiben megfelelőnek ítéli, meghatároz-
hatja az érintett tagállam által fizetendő átalányösszegnek vagy kényszerítő bírságnak az
általa az adott körülmények között megfelelőnek tartott mértékét.

Ha az Európai Unió Bírósága megállapítja, hogy jogsértés történt, a tagállamot – a
Bizottság által meghatározott összeget meg nem haladó mértékű – átalányösszeg vagy
kényszerítő bírság fizetésére kötelezheti. A fizetési kötelezettség az Európai Unió
Bíróságának ítéletében megállapított időpontban válik esedékessé.”

213. A 229a. cikkben az „a Tanács, a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően” szövegrész helyébe az „a Tanács, különleges jogalkotási eljárás
keretében eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően” szöveg, a
„közösségi ipari tulajdonjogokat” szövegrész helyébe pedig az „európai szellemi tulajdonjo-
gokat” szöveg lép. Az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép: „Ezek a rendelkezések azt
követően lépnek hatályba, hogy azokat a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek
megfelelően jóváhagyták.”
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214. A 230. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben az „az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott jogi
aktusok” szövegrész helyébe az „a jogalkotási aktusok” szöveg lép, az „Európai Parlament”
szövegrész helyébe az „Európai Parlament és az Európai Tanács” szöveg lép, valamint a
bekezdés a következő mondattal egészül ki: „Az Európai Unió Bírósága megvizsgálja
továbbá az Unió szervei vagy hivatalai által elfogadott, harmadik személyekre joghatással
járó jogi aktusok jogszerűségét.”;

b) a harmadik bekezdésben a „Számvevőszék és az EKB által” szövegrész helyébe a
„Számvevőszék, az Európai Központi Bank és a Régiók Bizottsága által” szöveg lép;

c) a negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Bármely természetes vagy jogi személy az első és második bekezdésben említett feltételek
mellett eljárást indíthat a neki címzett vagy az őt közvetlenül és személyében érintő jogi
aktusok ellen, továbbá az őt közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen,
amelyek nem tartalmaznak végrehajtási intézkedéseket.”;

d) a cikk a következő új ötödik bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi ötödik bekezdés pedig
hatodik bekezdéssé válik:

„Az Unió szerveit és hivatalait létrehozó jogi aktusok meghatározhatják azokat a külön
feltételeket, amelyek alapján egy természetes vagy jogi személy az e szervek és hivatalok
által elfogadott, rá nézve joghatás kiváltására irányuló jogi aktusokkal szemben keresettel
élhet.”

215. A 231. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: „Az Európai Unió Bírósága
azonban, ha azt szükségesnek ítéli, megjelöli a semmisnek nyilvánított jogi aktusoknak azokat
a joghatásait, amelyek továbbra is fennmaradnak.”.

216. A 232. cikk a következőképpen módosul:

a) az első albekezdésben az „az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság” szövegrész
helyébe az „az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, a Bizottság vagy az
Európai Központi Bank” szöveg lép, a bekezdés a végén a következő mondattal egészül ki:
„E cikket, azonos feltételek mellett, az Unió mulasztó szerveire és hivatalaira is alkalmazni
kell.”;

b) a harmadik bekezdésben az „intézménye” szövegrész helyébe az „intézménye, szerve vagy
hivatala” szöveg lép;

c) a negyedik bekezdést el kell hagyni.

217. A 233. cikk első bekezdésében az „az intézmény vagy azok az intézmények” szövegrész
helyébe az „az intézmény, szerv vagy hivatal” szöveg, az „amelyek” szövegrészek helyébe az
„amelynek” szöveg, a „kötelesek” szövegrész helyébe pedig a „köteles” szöveg lép; a harmadik
bekezdést el kell hagyni.
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218. A 234. cikk első bekezdésének b) pontjából el kell hagyni az „és az EKB” szövegrészt, valamint
el kell hagyni a c) pontot. A cikk a végén a következő bekezdéssel egészül ki: „Ha egy tagállami
bíróság előtt folyamatban lévő ügyben olyan kérdés merül fel, amely valamely fogva tartott
személyt érint, az Európai Unió Bírósága a lehető legrövidebb időn belül határoz.”.

219. A 235. cikkben a „288. cikk második bekezdésében” szövegrész helyébe a „288. cikk második
és harmadik bekezdésében” szöveg lép.

220. A szöveg a következő új 235a. cikkel egészül ki:

„235a. cikk

Az Európai Tanács, illetve a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke alapján
elfogadott jogi aktus jogszerűségének megállapítására a Bíróság, kizárólag az Európai Tanács,
illetve a Tanács megállapításával érintett tagállam kérelmére, és kizárólag az említett cikk által
előírt eljárás szabályainak tiszteletben tartása tárgyában rendelkezik hatáskörrel.

E kérelmet az említett megállapítás meghozatalától számított egy hónapon belül kell
benyújtani. A Bíróság a kérelem benyújtásának időpontjától számított egy hónapon belül
határoz.”

221. A 236. cikkben az „a személyzeti szabályzatban vagy az alkalmazási feltételekben” szövegrész
helyébe az „az Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az Unió egyéb
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben” szöveg lép.

222. A 237. cikk d) pontja második mondatában a „Tanácsa” szövegrész helyébe a „Kormányzó-
tanácsa” szöveg lép.

223. A szöveg a következő új 240a. és 240b. cikkel egészül ki:

„240a. cikk

Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a közös kül- és biztonságpolitikára
vonatkozó rendelkezések, valamint az azok alapján elfogadott jogi aktusok tekintetében.

Mindazonáltal az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az Európai Unióról szóló
szerződés 25b. cikke betartásának ellenőrzése, valamint a Tanács által az Európai Unióról szóló
szerződés V. címének 2. fejezete alapján a természetes vagy jogi személyekre vonatkozóan
elfogadott korlátozó intézkedéseket előíró határozatok jogszerűségének felülvizsgálatára
irányuló, e szerződés 230. cikkének negyedik albekezdése alapján hozzá benyújtott keresetek
tekintetében.

240b. cikk

A harmadik résznek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről
szóló IV. címe 4. és 5. fejezete rendelkezéseire vonatkozó hatásköreinek gyakorlása során az
Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel egy tagállam rendőrsége vagy más
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bűnüldöző szolgálata által végrehajtott intézkedések érvényességének vagy arányosságának,
illetve a közrend fenntartásával és a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos tagállami
hatáskörök gyakorlásának felülvizsgálatára.”

224. A 241. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„241. cikk

A 230. cikk ötödik bekezdésében megállapított határidő lejárta ellenére az Unió intézményei,
szervei, vagy hivatalai által elfogadott általános hatállyal bíró jogi aktusokra vonatkozó
jogvitában bármelyik fél élhet a 230. cikk második bekezdésében meghatározott eszközökkel
annak érdekében, hogy az Európai Unió Bírósága előtt a szóban forgó jogi aktus
alkalmazhatatlanságára hivatkozzon.”.

225. Ez a pont a magyar változatot nem érinti.

226. A 245. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Unió Bírósága alapokmányának rendelkezéseit – az I. cím és a 64. cikk kivételével
– rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács módosíthatja. Az
Európai Parlament és a Tanács vagy a Bíróság kérelmére és a Bizottsággal folytatott konzultációt
követően, vagy a Bizottság javaslata alapján és a Bírósággal folytatott konzultációt követően
határoz.”

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK

227. A szöveg a következő 4a. szakasszal és 245a. cikkel egészül ki:

„4a. SZAKASZ

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK

245a. cikk

(1) Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok alkotják a Központi Bankok
Európai Rendszerét (KBER). Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és azon
tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, amelyeknek hivatalos pénzneme az euro, és
amelyek az eurorendszert alkotják.

(2) A KBER-t az Európai Központi Bank döntéshozó szervei irányítják. A KBER elsődleges
célja az árstabilitás fenntartása. E cél veszélyeztetése nélkül támogatja az Unión belüli általános
gazdaságpolitikát azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az Unió célkitűzéseinek megvalósításához.

(3) Az Európai Központi Bank jogi személy. Kizárólag az Európai Központi Bank jogosult
euro kibocsátásának engedélyezésére. Hatásköreinek gyakorlásában és saját pénzügyei
kezelésének tekintetében függetlenséget élvez. Az Unió intézményei, szervei és hivatalai,
valamint a tagállamok kormányai tiszteletben tartják ezt a függetlenséget.
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(4) Az Európai Központi Bank a 105–111a. és a 115c. cikkel, valamint a KBER és az EKB
alapokmányában megállapított feltételekkel összhangban elfogadja a feladatai végrehajtásához
szükséges intézkedéseket. Ugyanezen cikkeknek megfelelően azok a tagállamok és központi
bankjaik, amelyek pénzneme nem az euro, megőrzik a monetáris ügyekben meglévő
hatásköreiket.

(5) Az Európai Központi Bankkal konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi uniós
jogi aktusra irányuló javaslattal, továbbá valamennyi nemzeti jogszabálytervezettel kapcso-
latban, és a hatáskörébe tartozó területeken véleményt terjeszthet elő.”

228. A szöveg egy 245b. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 112. cikk szövegét
veszi át:

a) az (1) bekezdésben az „a nemzeti központi bankok elnökeiből áll” szövegrész helyébe az
„azon tagállamok nemzeti központi bankjainak elnökeiből áll, amelyek hivatalos
pénzneme az euro” szöveg lép;

b) a (2) bekezdésben az a) és b) pont jelölését el kell hagyni, a jelenlegi a) pont a bekezdés
első albekezdésévé, a jelenlegi b) pontban szereplő három bekezdés pedig a bekezdés
második, harmadik és negyedik albekezdésévé válik; a második albekezdésben az „a
tagállamok kormányai állam-, illetve kormányfői szinten, közös megegyezéssel”
szövegrész helyébe az „az Európai Tanács minősített többséggel” szöveg, a „nevezik ki”
szövegrész helyébe pedig a „nevezi ki” szöveg lép.

229. A szöveg egy 245c. cikkel egészül ki, amely a 113. cikk szövegét veszi át.

A SZÁMVEVŐSZÉK

230. A 246. cikkben az „A pénzügyi ellenőrzést” szövegrész helyébe az „Az Unió pénzügyi
ellenőrzését” szöveg lép, valamint a cikk második bekezdésként a következő új bekezdéssel
egészül ki:

„A Számvevőszék a tagállamok egy-egy állampolgárából áll. A Számvevőszék tagjai feladataik
ellátása során teljes mértékben függetlenek, és az Unió általános érdekében járnak el.”

231. A 247. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdést és a (4) bekezdés első albekezdését el kell hagyni. A (2)–(9) bekezdés
számozása (1)–(8) bekezdésre változik;

b) az (1) bekezdésként újraszámozott (2) bekezdésben az „országukban” szövegrész helyébe
az „államukban” szöveg lép;

c) a (3) bekezdésként újraszámozott (4) bekezdés második albekezdésében a „Feladataik”
szövegrész helyébe a „A Számvevőszék tagjai feladataik” szöveg lép.

232. A 248. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében a „valamennyi szerv” szövegrész helyébe a
„valamennyi szerv, illetve hivatal” szöveg, a (3) bekezdés második és harmadik albekezdésében
a „kezelő szervek” szövegrész helyébe pedig a „kezelő szervek, illetve hivatalok”, szöveg lép.
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AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI

233. A 2. fejezet címsorának helyébe a következő címsor lép: „AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI,
ELFOGADÁSUKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK”.

234. A szöveg a 249. cikket megelőzően a következő 1. szakasszal egészül ki:

„1. SZAKASZ

AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI”

235. A 249. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket,
határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el.”;

b) a negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A határozat teljes egészében kötelező. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a
címzettjei, a határozat kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként megjelöl.”

236. A szöveg a következő új 249a–249d. cikkel egészül ki:

„249a. cikk

(1) A rendes jogalkotási eljárás rendeleteknek, irányelveknek vagy határozatoknak a
Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlament és a Tanács által történő közös elfogadásából
áll. Ezt az eljárást a 251. cikk határozza meg.

(2) A Szerződések által külön meghatározott esetekben rendeleteknek, irányelveknek vagy
határozatoknak a Tanács közreműködésével az Európai Parlament által történő, vagy az
Európai Parlament közreműködésével a Tanács által történő elfogadása különleges jogalkotási
eljárásnak minősül.

(3) A jogalkotási eljárás keretében elfogadott jogi aktusok jogalkotási aktusoknak
minősülnek.

(4) A Szerződések által külön meghatározott esetekben jogalkotási aktusok a tagállamok
egy csoportjának vagy az Európai Parlamentnek a kezdeményezésére, az Európai Központi
Bank ajánlására vagy a Bíróság, illetve az Európai Beruházási Bank kérelme alapján is
elfogadhatók.

249b. cikk

(1) A jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság részére olyan általános
hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem
alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják.
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A felhatalmazást tartalmazó jogalkotási aktusokban kifejezetten meg kell határozni a
felhatalmazás céljait, tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát. Az adott szabályozási terület
alapvető elemei kizárólag a jogalkotási aktusban szabályozhatók, és ezekre vonatkozóan nem
adható felhatalmazás.

(2) A jogalkotási aktusban kifejezetten meg kell határozni a felhatalmazás gyakorlásának
feltételeit, amelyek a következők lehetnek:

a) az Európai Parlament vagy a Tanács úgy határozhat, hogy a felhatalmazást visszavonja;

b) a felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor léphet hatályba, ha az Európai Parlament
vagy a Tanács a jogalkotási aktusban előírt határidőn belül nem emel ellene kifogást.

Az a) és b) pont alkalmazásakor az Európai Parlament tagjainak többségével, a Tanács pedig
minősített többséggel jár el.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok címében fel kell tüntetni a »felhatalmazáson
alapuló« kifejezést.

249c. cikk

(1) A tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a kötelező erejű uniós jogi aktusok
végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(2) Ha valamely kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásának egységes feltételek szerint
kell történnie, az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra, illetve
különleges és kellően indokolt esetekben, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 11. és
13. cikkében előírt esetekben a Tanácsra.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben előre meghatározza a Bizottság
végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok
szabályait és általános elveit.

(4) A végrehajtási aktusok címében fel kell tüntetni a »végrehajtási« kifejezést.

249d. cikk

A Tanács ajánlásokat fogad el. A Tanács a Bizottság javaslata alapján jár el minden olyan
esetben, amikor a Szerződések előírják, hogy a jogi aktusokat a Bizottság javaslata alapján kell
elfogadnia. A Tanács egyhangúlag jár el azokon a területeken, amelyeken az Unió jogi
aktusainak elfogadásához egyhangúság szükséges. A Bizottság, valamint az Európai Központi
Bank a Szerződésekben külön meghatározott esetekben ajánlásokat fogad el.”

A JOGI AKTUSOK ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

237. A szöveg a 250. cikket megelőzően kiegészül egy „A JOGI AKTUSOK ELFOGADÁSÁRA
VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK” című 2. szakasszal.
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238. A 250. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Ha a Szerződések értelmében a Tanács a Bizottság javaslata alapján jár el, a javaslatot a
Tanács – a 251. cikk (10) és (13) bekezdésében, a 268. cikkben, a 270a. cikkben, a
272. cikkben, valamint a 273. cikk második albekezdésében foglalt esetek kivételével – csak
egyhangúlag módosíthatja.”

239. A 251. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az „erre a cikkre” szövegrész helyébe a „rendes jogalkotási eljárásra”
szöveg lép;

b) a (2) bekezdés második és harmadik albekezdése, valamint a (3)–(7) bekezdés helyébe a
következő szöveg lép:

„Első olvasat

(3) Az Európai Parlament első olvasatban elfogadja álláspontját és azt továbbítja a
Tanácsnak.

(4) Ha a Tanács az Európai Parlament álláspontjával egyetért, a javasolt aktust az
Európai Parlament álláspontjának megfelelő szövegezéssel elfogadottnak kell tekinteni.

(5) Ha a Tanács nem ért egyet az Európai Parlament álláspontjával, a Tanács első
olvasatban elfogadja saját álláspontját, és azt közli az Európai Parlamenttel.

(6) A Tanács teljeskörűen tájékoztatja az Európai Parlamentet az első olvasatban
elfogadott álláspont elfogadásához vezető okokról. A Bizottság teljeskörűen tájékoztatja
az Európai Parlamentet a saját álláspontjáról.

Második olvasat

(7) Ha az e közléstől számított három hónapon belül az Európai Parlament:

a) egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával vagy nem foglal állást, a
szóban forgó jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelő szövegezéssel
elfogadottnak kell tekinteni;

b) tagjainak többségével elutasítja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját, a
javasolt jogi aktust el nem fogadottnak kell tekinteni;

c) tagjainak többségével módosításokat javasol a Tanács első olvasatban elfogadott
álláspontjához, az így módosított szöveget továbbítja a Tanácsnak és a Bizottságnak;
a Bizottság véleményt nyilvánít ezekről a módosításokról.

2007.12.17. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 306/115



(8) Ha az Európai Parlament módosításainak kézhezvételétől számított három
hónapon belül a Tanács minősített többséggel:

a) valamennyi módosítással egyetért, a javasolt jogi aktust elfogadottnak kell tekinteni;

b) nem fogadja el valamennyi módosítást, a Tanács elnöke az Európai Parlament
elnökével egyetértésben hat héten belül összehívja az egyeztetőbizottságot.

(9) A Tanács egyhangúlag dönt azokról a módosításokról, amelyekről a Bizottság
elutasító véleményt adott.

Egyeztetés

(10) A Tanács tagjaiból vagy azok képviselőiből és az Európai Parlament azonos
számú képviselőiből álló egyeztetőbizottság feladata, hogy a Tanács tagjainak vagy azok
képviselőinek minősített többségével és az Európai Parlament képviselőinek többségével
az Európai Parlament és a Tanács második olvasatban elfogadott álláspontjai alapján az
összehívásától számított hat héten belül megállapodásra jusson egy közös szövegterve-
zetről.

(11) A Bizottság részt vesz az egyeztetőbizottság munkájában, és megtesz minden
szükséges kezdeményezést az Európai Parlament és a Tanács álláspontjának közelítése
érdekében.

(12) Ha az egyeztetőbizottság az összehívásától számított hat héten belül nem hagy
jóvá közös szövegtervezetet, a javasolt jogi aktust el nem fogadottnak kell tekinteni.

Harmadik olvasat

(13) Ha e határidőn belül az egyeztetőbizottság jóváhagy egy közös szövegtervezetet,
e jóváhagyástól számítva hat hét áll rendelkezésre, hogy az Európai Parlament a leadott
szavazatok többségével, a Tanács pedig minősített többséggel e tervezetnek megfelelően
elfogadja a szóban forgó jogi aktust. Ha ez nem teljesül, a javasolt jogi aktust el nem
fogadottnak kell tekinteni.

(14) Az e cikkben említett három hónapos, illetve hathetes határidő az Európai
Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére legfeljebb egy hónappal, illetve két héttel
meghosszabbodik.

Különös rendelkezések

(15) Ha a Szerződésekben meghatározott esetekben valamely jogalkotási aktust a
tagállamok egy csoportjának kezdeményezésére, az Európai Központi Bank ajánlása
alapján, illetve a Bíróság kérelme alapján kell a rendes jogalkotási eljárás keretében
elfogadni, a (2) bekezdés, a (6) bekezdés második mondata és a (9) bekezdés nem
alkalmazható.
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Ebben az esetben az Európai Parlament és a Tanács a javasolt jogi aktust az első és
második olvasatban elfogadott álláspontjaikkal együtt továbbítják a Bizottságnak. Az
eljárás folyamán az Európai Parlament és a Tanács kikérhetik a Bizottság véleményét,
amely véleményt a Bizottság saját kezdeményezésére is kiadhat. A Bizottság, amennyiben
szükségesnek ítéli, a (11) bekezdésnek megfelelően részt vesz az egyeztetőbizottságban
is.”

240. A 252. cikk hatályát veszti. A szöveg a következő új 252a. cikkel egészül ki:

„252a. cikk

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyeztetnek egymással, és közös megegyezéssel
meghatározzák együttműködésük szabályait. E célból a Szerződéseknek megfelelően kötelező
jellegű intézményközi megállapodásokat köthetnek.”

241. A 253. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„253. cikk

Ha a Szerződések nem határozzák meg, milyen típusú jogi aktust kell elfogadni, a jogi aktus
típusát az intézmények az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően, eseti alapon maguk
választják meg, az arányosság elvével összhangban.

A jogi aktusoknak indokolást kell tartalmazniuk, és azokban utalni kell minden olyan
javaslatra, kezdeményezésre, ajánlásra, kérésre vagy véleményre, amelyet a Szerződések
előírnak.

A jogalkotási aktusok tervezetének mérlegelésekor az Európai Parlament és a Tanács
tartózkodik az adott területen alkalmazandó jogalkotási eljárásban előírtaktól eltérő jogi
aktusok elfogadásától.”

242. A 254. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„254. cikk

(1) A rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott jogalkotási aktusokat az Európai
Parlament elnöke és a Tanács elnöke írja alá.

A különleges jogalkotási eljárás keretében elfogadott jogalkotási aktusokat az azokat elfogadó
intézmény elnöke írja alá.

A jogalkotási aktusokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Ezek a bennük
megjelölt napon, illetve ennek hiányában a kihirdetésüket követő huszadik napon lépnek
hatályba.

(2) A rendelet, irányelv, valamint külön címzetti kört nem tartalmazó határozat
formájában elfogadott nem jogalkotási aktusokat az azokat elfogadó intézmény elnöke írja alá.
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A valamennyi tagállamnak címzett rendeleteket és irányelveket, valamint a külön címzetti kört
nem tartalmazó határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Ezek a
bennük megjelölt napon, illetve ennek hiányában a kihirdetésüket követő huszadik napon
lépnek hatályba.

Az egyéb irányelvekről és a címzetti kört tartalmazó határozatokról értesíteni kell a
címzettjeiket, és azok az értesítéssel lépnek hatályba.”

243. A szöveg a következő új 254a. cikkel egészül ki:

„254a. cikk

(1) Feladataik ellátása során az Unió intézményei, szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony
és független európai igazgatásra támaszkodnak.

(2) A 283. cikk alapján elfogadott szabályzat és alkalmazási feltételek tiszteletben
tartásával az Európai Parlament és a Tanács – rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott
rendeletekben – rendelkezéseket állapít meg ennek érdekében.”.

244. A fenti 28. pont szerint módosított szövegű 255. cikk számozása 16a. cikkre változik.

245. A 256. cikk első bekezdésében „A Tanács vagy a Bizottság olyan határozatai, amelyek”
szövegrész helyébe „A Tanács, a Bizottság vagy az Európai Központi Bank által elfogadott azon
jogi aktusok, amelyek” szöveg lép.

A TANÁCSADÓ SZERVEK

246. A szöveg a következő új 3. fejezettel és 256a. cikkel egészül ki, a 3. és 4. fejezet 1. és 2.
szakasszá válik, az 5. fejezet számozása pedig 4. fejezetre változik:

„3. FEJEZET

AZ UNIÓ TANÁCSADÓ SZERVEI

256a. cikk

(1) Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a Gazdasági és Szociális Bizottság,
valamint a Régiók Bizottsága segíti tanácsadói minőségben.

(2) A Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók és a munkavállalók szervezetei,
valamint a civil társadalom egyéb területei, így különösen a gazdasági és társadalmi élet, az
állampolgári részvétel, a szakmai és a kulturális területek reprezentatív szereplőit tömörítő
szervezetek képviselőiből áll.

(3) A Régiók Bizottsága a regionális és helyi testületek olyan képviselőiből áll, akik
valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással
rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak.

(4) A Gazdasági és Szociális Bizottságnak, illetve a Régiók Bizottságának a tagjai nem
utasíthatók. Feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek, és az Unió általános
érdekében járnak el.
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(5) A (2) és (3) bekezdésben említett, e bizottságok összetételének jellegére vonatkozó
szabályokat a Tanács az Unión belüli gazdasági, társadalmi és demográfiai helyzet alakulására
tekintettel rendszeres időközönként felülvizsgálja. E célból a Tanács a Bizottság javaslata alapján
határozatokat fogad el.”

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

247. A 257. és a 261. cikk hatályát veszti.

248. A 258. cikk második és harmadik bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„A Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadott határozatban megállapítja a
bizottság összetételét.”

249. A 259. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő mondat lép: „A bizottság tagjait öt évre
nevezik ki.”;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Tanács a Bizottsággal folytatott konzultációt követően határoz. A Tanács
kikérheti a gazdasági és társadalmi életnek, valamint a civil társadalomnak az Unió
tevékenységében érdekelt különböző ágazatait képviselő európai szervezetek véleményét.”

250. A 260. cikk első bekezdésében a „kétéves” szövegrész helyébe a „két és fél éves” szöveg lép, a
harmadik bekezdésben pedig az „a Tanács” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament, a
Tanács” szöveg lép.

251. A 262. cikk a következőképpen módosul:

a) az első, második és harmadik bekezdésben az „a Tanácsnak”, illetve az „a Tanács”
szövegrészek helyébe az „az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak”, illetve az „az Európai
Parlament és a Tanács” szöveg lép;

b) az első bekezdésben a „Tanácsnak vagy a Bizottságnak konzultálnia kell” szövegrész
helyébe a „Tanács vagy a Bizottság konzultál” szöveg lép;

c) a harmadik bekezdésből az „és a megfelelő szakosított részleg” szövegrészt el kell hagyni;

d) a negyedik bekezdést el kell hagyni.
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A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

252. A 263. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdést el kell hagyni;

b) a második bekezdéssé váló harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadott határozatban megállapítja a
bizottság összetételét.”;

c) a harmadik bekezdéssé váló negyedik bekezdés első mondatából el kell hagyni az „az
egyes tagállamok javaslatai alapján” szövegrészt, a „négy évre” szövegrész helyébe pedig az
„öt évre” szöveg lép; a negyedik mondatban az „az első bekezdésben” szövegrész helyébe
az „a 256a. cikk (3) bekezdésében” szöveg lép;

d) az utolsó bekezdést el kell hagyni.

253. A 264. cikk első bekezdésében a „kétéves” szövegrész helyébe a „két és fél éves” szöveg lép, a
harmadik bekezdésben pedig „a Tanács” szövegrész helyébe az „az Európai Parlament, a Tanács”
szöveg lép.

254. A 265. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben az „A Tanács” szövegrész helyébe az „Az Európai Parlament, a
Tanács” szöveg, a második és harmadik bekezdésben az „a Tanács” szövegrész helyébe az
„az Európai Parlament, a Tanács” szöveg, az utolsó bekezdésben pedig az „a Tanácsnak”
szövegrész helyébe az „az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak” szöveg lép.

b) az első bekezdésben az „a két intézmény” szövegrész helyébe az „az intézmények” szöveg
lép;

c) a negyedik bekezdést el kell hagyni;

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK

255. A 266. cikk harmadik bekezdésében a „Tanács,” szövegrész helyébe a „Tanács –” szöveg, a
„Bizottság kérelmére” szövegrész helyébe a „Bizottság javaslata alapján” szöveg, az
„, egyhangúlag” szövegrész helyébe pedig a „– különleges jogalkotási eljárás keretében,
egyhangúlag” szöveg lép, továbbá az „alapokmányának 4., 11. és 12. cikkét, valamint 18. cikke
(5) bekezdését” szövegrész helyébe az „alapokmányát” szöveg lép.

256. A 267. cikk b) pontjában a „fokozatos létrehozása” szövegrész helyébe a „létrehozása, illetve
működése” szöveg lép.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

257. A 268. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésből el kell hagyni az „– az Európai Szociális Alapra vonatkozókat is
beleértve –” szövegrészt, a három bekezdés pedig (1) bekezdéssé válik;
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b) a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az Unió éves költségvetését a 272. cikkben megállapított szabályokkal összhangban az
Európai Parlament és a Tanács határozza meg.”;

c) a cikk a következő új (2)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A költségvetésben feltüntetett kiadásokat a 279. cikkben említett rendelettel
összhangban, egy pénzügyi évre vonatkozóan kell jóváhagyni.

(3) A költségvetésben feltüntetett kiadások végrehajtásának előfeltétele olyan kötelező
erejű uniós jogi aktus elfogadása a 279. cikkben említett rendelettel összhangban, amely
jogalapot biztosít az Unió fellépéséhez és az azzal összefüggő kiadásoknak a
végrehajtásához, kivéve az említett rendeletben meghatározott eseteket.

(4) A költségvetési fegyelem biztosítása érdekében az Unió, amennyiben egy jogi
aktus jelentős hatást gyakorolhat a költségvetésre, azt nem fogadhatja el mindaddig, amíg
nem biztosítja, hogy az ebből a jogi aktusból eredő kiadások az Unió saját forrásainak
határán belül, valamint a 270a. cikkben említett többéves pénzügyi keret tiszteletben
tartásával finanszírozhatók.

(5) A költségvetést a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek tiszteletben
tartásával kell végrehajtani. A tagállamok és az Unió együttműködnek egymással annak
érdekében, hogy biztosítsák a költségvetési előirányzatoknak ezzel az alapelvvel
összhangban történő felhasználását.

(6) Az Unió és a tagállamok a 280. cikk rendelkezéseivel összhangban küzdenek a
csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység ellen.”

AZ UNIÓ SAJÁT FORRÁSAI

258. A szöveg a 269. cikket megelőzően kiegészül egy „AZ UNIÓ SAJÁT FORRÁSAI” című
1. fejezettel.

259. A 269. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő új első bekezdéssel egészül ki:

„Az Unió gondoskodik a céljai eléréséhez és politikái megvalósításához szükséges
eszközökről.”

b) az utolsó bekezdés helyébe a következő két bekezdés lép:

„A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges jogalkotási
eljárás keretében, egyhangúlag elfogadja az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó
rendelkezéseket megállapító határozatot. E vonatkozásban a határozat a saját források
újabb típusait teremtheti meg, illetve meglévő típusokat szüntethet meg. Ez a határozat
csak azt követően lép hatályba, hogy a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek
megfelelően azt jóváhagyták.
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Az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedéseket különleges
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben a Tanács állapítja meg annyiban,
amennyiben a harmadik bekezdés alapján elfogadott határozat így rendelkezik. A Tanács
az Európai Parlament egyetértését követően határoz.”

260. A 270. cikk hatályát veszti.

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

261. A szöveg a következő új 2. fejezettel és új 270a. cikkel egészül ki:

„2. FEJEZET

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

270a. cikk

(1) A többéves pénzügyi keret biztosítja, hogy az Unió kiadásai rendezett módon, saját
forrásai határain belül alakuljanak.

A többéves pénzügyi keretet legalább 5 éves időszakra kell meghatározni.

Az Unió éves költségvetésének összhangban kell lennie a többéves pénzügyi kerettel.

(2) A többéves pénzügyi keretet a Tanács által különleges jogalkotási eljárás keretében
elfogadott rendelet határozza meg. A Tanács az Európai Parlamentnek a tagjai többségével
elfogadott egyetértését követően, egyhangúlag határoz.

Az Európai Tanács egyhangúlag elfogadott határozatban felhatalmazhatja a Tanácsot arra, hogy
az első albekezdésben említett rendelet elfogadásáról minősített többségi szavazással döntsön.

(3) A többéves pénzügyi keret kiadási kategóriánként meghatározza a kötelezettségvállalási
és a kifizetési előirányzatok éves felső határát. A korlátozott számú kiadási kategóriák az Unió
tevékenysége főbb területeinek felelnek meg.

A pénzügyi keret meghatároz minden, az éves költségvetési eljárás zavartalan lefolytatásához
szükséges egyéb rendelkezést is.

(4) Ha az előző pénzügyi keret időszakának végéig a Tanács nem fogadta el az új pénzügyi
keretet meghatározó rendeletet, az új jogi aktus elfogadásáig az előző keret utolsó évének
megfelelő felső határok és egyéb rendelkezések alkalmazása meghosszabbodik.

(5) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az új pénzügyi keret elfogadására
irányuló eljárás során mindvégig köteles minden szükséges intézkedést megtenni az elfogadás
megkönnyítése érdekében.”
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AZ UNIÓ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE

262. A szöveg a 270a. cikk után kiegészül egy „AZ UNIÓ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE” című 3. fejezettel.

263. A szöveg egy 270b. cikkel egészül ki, amely a 272. cikk (1) bekezdésének szövegét veszi át.

264. Az alábbi 267. pont szerint módosított szövegű 271. cikk számozása 273a. cikkre változik.

265. A 272. cikk (1) bekezdése 270b. cikké válik, a 272. cikk (2)–(10) bekezdése helyébe pedig a
következő szöveg lép:

„272. cikk

Az Unió éves költségvetését különleges jogalkotási eljárás keretében eljárva az Európai
Parlament és a Tanács határozza meg a következő rendelkezéseknek megfelelően:

1. Az Európai Központi Bank kivételével valamennyi intézmény július 1-je előtt megtervezi
a következő pénzügyi évre vonatkozó kiadásait. A Bizottság ezeket a javaslatokat
költségvetési tervezetbe foglalja, amely eltérő javaslatokat is tartalmazhat.

A költségvetési tervezet egy tervezett bevételi előirányzatot és egy tervezett kiadási
előirányzatot tartalmaz.

2. A Bizottságnak a költségvetési tervezetet tartalmazó javaslatát legkésőbb a költségvetés
végrehajtását megelőző év szeptember 1-jéig az Európai Parlament és a Tanács elé kell
terjesztenie.

A Bizottság az eljárás során a költségvetési tervezetet mindaddig módosíthatja, amíg az
5. pont szerinti egyeztetőbizottságot össze nem hívják.

3. A Tanács elfogadja a költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontját, és azt legkésőbb az
adott pénzügyi évet megelőző év október 1-éig az Európai Parlament elé terjeszti. A
Tanács teljeskörűen tájékoztatja az Európai Parlamentet az álláspontjának elfogadásához
vezető okokról.

4. Ha az álláspont közlésétől számított negyvenkét napon belül az Európai Parlament:

a) egyetért a Tanács álláspontjával, a költségvetés elfogadásra kerül;

b) nem foglal állást, a költségvetést elfogadottnak kell tekinteni;

c) tagjainak többségével módosításokat fogad el, a módosított tervezetet továbbítja a
Tanácsnak és a Bizottságnak. Az Európai Parlament elnöke a Tanács elnökével
egyetértésben haladéktalanul összehívja az egyeztetőbizottságot. Amennyiben
azonban a Tanács a tervezet továbbításától számított tíz napon belül tájékoztatja
az Európai Parlamentet arról, hogy valamennyi módosításával egyetértett, az
egyeztetőbizottság ülésére nem kerül sor.
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5. A Tanács tagjaiból vagy azok képviselőiből és az Európai Parlament azonos számú
képviselőiből álló egyeztetőbizottság feladata, hogy a Tanács tagjainak vagy azok
képviselőinek minősített többségével és az Európai Parlament képviselőinek többségével
az Európai Parlament és a Tanács álláspontjai alapján az összehívásától számított
huszonegy napon belül megállapodásra jusson egy közös szövegtervezetről.

A Bizottság részt vesz az egyeztetőbizottság munkájában, és megtesz minden szükséges
kezdeményezést az Európai Parlament és a Tanács álláspontjának közelítése érdekében.

6. Ha az 5. pontban említett huszonegy napos határidőn belül az egyeztetőbizottság közös
szövegtervezetben állapodik meg, e megállapodás időpontjától számítva tizennégy nap
áll mind az Európai Parlament, mind a Tanács rendelkezésére, hogy a közös
szövegtervezetet jóváhagyja.

7. Amennyiben a 6. pontban említett tizennégy napos határidőn belül:

a) mind az Európai Parlament, mind pedig a Tanács jóváhagyja a közös szövegterve-
zetet, vagy egyikük sem foglal állást, illetve amennyiben ezen intézmények egyike
jóváhagyja a közös szövegtervezetet, míg a másik nem foglal állást, a költségvetést a
közös szövegtervezettel összhangban véglegesen elfogadottnak kell tekinteni, vagy

b) az Európai Parlament – tagjainak többségével – és a Tanács egyaránt elutasítja a
közös szövegtervezetet, vagy amennyiben ezen intézmények egyike elutasítja a
közös szövegtervezetet, míg a másik nem foglal állást, a Bizottság új költségvetési
tervezet nyújt be, vagy

c) az Európai Parlament – tagjainak többségével – elutasítja a közös szövegtervezetet,
míg a Tanács azt jóváhagyja, a Bizottság új költségvetési tervezet nyújt be, vagy

d) az Európai Parlament jóváhagyja a közös szövegtervezetet, míg a Tanács azt
elutasítja, a Parlament – tagjainak többségével és a leadott szavazatok háromötödével
– a Tanács elutasításától számított tizennégy napon belül úgy határozhat, hogy a
4. pont c) alpontjában említett módosítások egy részét vagy egészét megerősíti. Ha a
Parlament valamely módosítását nem erősítik meg, a módosítással érintett
költségvetési sorra vonatkozóan az egyeztetőbizottságban megállapított álláspontot
kell megtartani. A költségvetést ezen az alapon véglegesen elfogadottnak kell
tekinteni.

8. Amennyiben az 5. pontban említett huszonegy napon belül az egyeztetőbizottság a
közös szövegtervezetet illetően nem jut megállapodásra, a Bizottság új költségvetési
tervezetet nyújt be.

C 306/124 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.12.17.



9. Az e cikkben előírt eljárás lezárását követően az Európai Parlament elnöke megállapítja,
hogy a költségvetést véglegesen elfogadták.

10. Az e cikkben ráruházott hatásköröket minden intézmény a Szerződések, illetve az azok
alapján – különösen az Unió saját forrásai, valamint a bevételek és kiadások közötti
egyensúly területén – elfogadott jogi aktusok tiszteletben tartásával gyakorolja.”

266. A 273. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben a „még nem szavazták meg” szövegrész helyébe a „még nem fogadták
el véglegesen” szöveg lép, a „vagy további albontásának” szövegrészt el kell hagyni, a
„havonta az előző pénzügyi év költségvetési előirányzatainak legfeljebb egytizenketted
részét kitevő összeget lehet elkölteni; ez a szabályozás azonban nem járhat azzal, hogy a
kidolgozás alatt álló költségvetési tervezetben előírt előirányzatok egytizenketted részét
meghaladó tételek álljanak a Bizottság rendelkezésére.” szövegrész helyébe a „havonta az
előző pénzügyi évre vonatkozó költségvetésben szereplő, az adott alcímre vonatkozó
előirányzatok legfeljebb egytizenketted részét kitevő összeget lehet elkölteni; ennek során
azonban nem lehet túllépni a költségvetési tervezet ugyanazon alcímében meghatározott
előirányzat egytizenketted részét.” szöveg lép;

b) a második bekezdésben a „Tanács” szövegrész helyébe az „a Tanács a Bizottság javaslata
alapján,” szöveg, a „minősített többséggel” szövegrész helyébe pedig a „minősített
többséggel, a 279. cikk értelmében elfogadott rendeletnek megfelelően” szöveg lép, és a
bekezdés a végén a következő mondattal egészül ki: „A Tanács határozatát haladéktalanul
továbbítja az Európai Parlamentnek.”;

c) a harmadik bekezdést el kell hagyni;

d) az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A második bekezdésben említett határozatban, a 269. cikk szerinti jogi aktusok
tiszteletben tartásával, meg kell állapítani az e cikk alkalmazásának biztosításához
szükséges forrásokra vonatkozó intézkedéseket.

Az ilyen határozat az elfogadásától számított harmincadik napon lép hatályba, kivéve, ha
e határidőn belül az Európai Parlament tagjainak többségével e kiadás csökkentéséről
határozott.”.

267. A szöveg egy 273a. cikkel egészül ki, amely a következő módosításokkal a 271. cikk szövegét
veszi át:

a) az első bekezdést el kell hagyni;

b) a második bekezdéssé váló harmadik bekezdésből el kell hagyni a „szükség esetén”
szövegrészt;

c) az utolsó bekezdésben „a Tanács, a Bizottság és a Bíróság” szövegrész helyébe „az Európai
Tanács és a Tanács, a Bizottság, valamint az Európai Unió Bírósága” szöveg lép.
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A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS A FELMENTÉS

268. A 274. cikk előtt a szöveg kiegészül az „A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS A
FELMENTÉS” című 4. fejezettel, a 274. cikk pedig a következőképpen módosul:

a) az első bekezdésben „A Bizottság a költségvetést” szövegrész helyébe az „A Bizottság a
költségvetést a tagállamokkal együttműködve és” szöveg lép;

b) a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A rendelet meghatározza a költségvetés végrehajtása során a tagállamokat terhelő
ellenőrzési és számviteli kötelezettségeket és az ezekkel járó felelősséget. A rendelet
valamennyi intézmény számára megállapítja a saját kiadásaik végrehajtásában betöltött
felelősségükre és szerepükre vonatkozó részletes szabályokat.”.

269. A 275. cikkben az „a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek” szövegrész helyébe az „az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak” szöveg lép. A cikk a következő új második bekezdéssel egészül
ki:

„A Bizottság továbbá az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak értékelő jelentést nyújt be az
Unió pénzügyi helyzetére vonatkozóan, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács
által a 276. cikk értelmében megtett észrevételek tekintetében elért eredményekre.”

270. A 276. cikk (1) bekezdésében a „275. cikkben említett elszámolásokat és mérleget” szövegrész
helyébe a „275. cikkben említett elszámolásokat, mérleget és értékelő jelentést” szöveg lép.

KÖZÖS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

271. A szöveg a 277. cikket megelőzően kiegészül egy „KÖZÖS RENDELKEZÉSEK” című
5. fejezettel.

272. A 277. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„277. cikk

A többéves pénzügyi keretet és az éves költségvetést euróban kell meghatározni.”

273. A 279. cikk a következőképpen módosul:

a) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az Európai Parlament és a Tanács a Számvevőszékkel folytatott konzultációt
követően rendes jogalkotási eljárás keretében, rendeletekben megállapítja:

a) azokat a költségvetési szabályokat, amelyek meghatározzák különösen a költségvetés
elkészítésére és végrehajtására, valamint az elszámolások végzésére és ellenőrzésére
vonatkozó eljárást;

b) a pénzügyi szereplők, és különösen az engedélyezésre jogosult tisztviselők és a
számvitelért felelős tisztviselők felelősségére vonatkozó szabályokat.”;
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b) a (2) bekezdésben az „Európai Parlamenttel folytatott konzultációt, továbbá a
Számvevőszék véleményének kézhezvételét követően egyhangúlag meghatározza”
szövegrész helyébe az „Európai Parlamenttel és a Számvevőszékkel folytatott konzultációt
követően meghatározza” szöveg lép.

274. A szöveg a következő új 279a. és 279b. cikkel egészül ki:

„279a. cikk

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az Unió
harmadik felekkel szembeni jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges pénzügyi eszközök
rendelkezésre álljanak.

279b. cikk

Az e fejezetben említett költségvetési eljárások keretében az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság elnökei a Bizottság kezdeményezésére rendszeresen üléseket tartanak. Az elnökök
minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy e cím végrehajtásának
megkönnyítése érdekében előmozdítsák az általuk vezetett intézmények közötti konzultációkat
és az intézmények álláspontjainak egyeztetését.”.

KÜZDELEM A CSALÁS ELLEN

275. A szöveg a 280. cikket megelőzően kiegészül egy „KÜZDELEM A CSALÁS ELLEN” című
6. fejezettel.

276. A 280. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a végén a következő tagmondattal egészül ki: „, valamint az Unió
intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban.”;

b) a (4) bekezdésben a „tagállamokban” szövegrész helyébe a „tagállamokban, valamint az
Unió intézményeiben, szerveiben és hivatalaiban” szöveg lép, az utolsó mondatot pedig el
kell hagyni.

MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS

277. A szöveg a 280. cikk után kiegészül egy „MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS” című
III. címmel.

278. A szöveg a következő 280a–280i. cikkel egészül ki, amelyek az Európai Unióról szóló
szerződés új 10. cikkével együtt az Európai Unióról szerződés jelenlegi 27a.–27e. cikkét, 40–
40b. cikkét és 43–45. cikkét, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződés jelenlegi 11.
és 11a. cikkét váltják fel:

„280a. cikk

A megerősített együttműködéseknek összeegyeztethetőeknek kell lenniük a Szerződésekkel és
az Unió jogával.

Az ilyen együttműködés nem befolyásolhatja hátrányosan a belső piacot, valamint a gazdasági,
társadalmi és területi kohéziót. Nem jelenthet megkülönböztetést vagy akadályt a tagállamok
közötti kereskedelemben, és nem torzíthatja a tagállamok közötti versenyt.
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280b. cikk

A megerősített együttműködéseknek tiszteletben kell tartaniuk azoknak a tagállamoknak a
hatásköreit, jogait és kötelezettségeit, amelyek az együttműködésben nem vesznek részt. Az
ilyen tagállamok nem akadályozhatják a megerősített együttműködésnek a részt vevő
tagállamok által történő végrehajtását.

280c. cikk

(1) A megerősített együttműködés annak létrehozásakor valamennyi tagállam számára
nyitva áll, feltéve, hogy azok megfelelnek az együttműködésre felhatalmazó határozatban
megállapított részvételi feltételeknek. Az együttműködés bármely későbbi időpontban is nyitva
áll mindazon tagállamok számára, amelyek e feltételek mellett az annak keretében már
elfogadott jogi aktusoknak is megfelelnek.

A Bizottság és a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok gondoskodnak annak
előmozdításáról, hogy az együttműködésben a lehető legtöbb tagállam részt vegyen.

(2) A Bizottság és adott esetben az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a megerősített együttműködés
előrehaladásáról.

280d. cikk

(1) Azoknak a tagállamoknak, amelyek egymás között megerősített együttműködést
kívánnak létrehozni a Szerződések alkalmazási körébe tartozó területek valamelyikén – a
kizárólagos hatáskörök területe és a közös kül- és biztonságpolitika kivételével –, kérelmet kell
a Bizottság elé terjeszteniük, amelyben meghatározzák a javasolt megerősített együttműködés
hatókörét és célkitűzéseit. A Bizottság ilyen értelmű javaslatot terjeszthet a Tanács elé. Ha a
Bizottság nem nyújt be javaslatot, az érintett tagállamokat tájékoztatja ennek okairól.

Az első albekezdésben említett megerősített együttműködés folytatására vonatkozó felhatal-
mazást a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését követően a Tanács
adja meg.

(2) Az egymás között a közös kül- és biztonságpolitika keretében megerősített
együttműködést létrehozni kívánó tagállamoknak kérelmüket a Tanácshoz kell benyújtaniuk.
A kérelmet továbbítani kell az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, aki
véleményt nyilvánít arról, hogy a tervezett megerősített együttműködés összhangban van-e az
Unió közös kül- és biztonságpolitikájával, valamint a Bizottsághoz, amely véleményt nyilvánít,
különösen arról, hogy a javasolt megerősített együttműködés összhangban van-e az Unió egyéb
politikáival. A kérelmet tájékoztatásul az Európai Parlamentnek is meg kell küldeni.

A megerősített együttműködés folytatására vonatkozó felhatalmazást a Tanács egyhangúlag
elfogadott határozatban adja meg.

280e. cikk

A Tanács tanácskozásain valamennyi tagállam részt vehet, de a szavazásban a Tanácsnak csak a
megerősített együttműködésben részt vevő tagállamokat képviselő tagjai vesznek részt.
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Az egyhangúság eléréséhez csak a részt vevő tagállamok képviselőinek szavazatait kell
figyelembe venni.

A minősített többséget a 205. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell meghatározni.

280f. cikk

(1) Bármely tagállam, amely a 280d. cikk (1) bekezdésében említett területek valamelyikén
folytatott megerősített együttműködésben részt kíván venni, ezt a szándékát bejelenti a
Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság a bejelentés kézhezvételétől számított négy hónapon belül megerősíti az érintett
tagállam részvételét. Adott esetben megállapítja, hogy a részvételi feltételek teljesültek, és
elfogadja azokat az átmeneti intézkedéseket, amelyek a megerősített együttműködés keretében
már elfogadott jogi aktusok alkalmazása szempontjából szükségesek.

Ha azonban a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a részvételi feltételek nem teljesültek, megjelöli
azokat a rendelkezéseket, amelyeket a feltételek teljesítéséhez el kell fogadni, és a részvételi
kérelem újbóli vizsgálatára határidőt állapít meg. E határidő lejárta után a kérelmet a második
albekezdésben előírt eljárásnak megfelelően újra megvizsgálja. Ha a Bizottság úgy ítéli meg,
hogy a részvételi feltételek még mindig nem teljesültek, az érintett tagállam az ügyet a Tanács
elé utalhatja, amely dönt a kérelemről. A Tanács a 280e. cikk szerint határoz. A Tanács továbbá
a Bizottság javaslata alapján a második albekezdés szerinti átmeneti intézkedéseket fogadhat el.

(2) Bármely tagállam, amely a közös kül- és biztonságpolitika területén folytatott
megerősített együttműködésben kíván részt venni, ezt a szándékát bejelenti a Tanácsnak, az
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak.

A Tanács az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével folytatott konzultációt és
– adott esetben – a részvételi feltételek teljesítésének megállapítását követően megerősíti az
érintett tagállam részvételét. Emellett a Tanács a főképviselő javaslata alapján olyan átmeneti
intézkedéseket fogadhat el, amelyek a megerősített együttműködés keretében már elfogadott
jogi aktusok alkalmazása szempontjából szükségesek. Ha azonban a Tanács úgy ítéli meg, hogy
a részvételi feltételek nem teljesültek, megjelöli azokat a rendelkezéseket, amelyeket a feltételek
teljesítéséhez el kell fogadni, és a részvételi kérelem újbóli vizsgálatára határidőt állapít meg.

E bekezdés alkalmazásakor a Tanács egyhangúlag és a 280e. cikknek megfelelően határoz.

280g. cikk

A megerősített együttműködés végrehajtásából eredő, az intézményeknél felmerülő igazgatási
költségeken kívüli kiadások a részt vevő tagállamokat terhelik, kivéve, ha az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács valamennyi tagja egyhangúlag másként
határoz.
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280h. cikk

(1) Amennyiben a Szerződéseknek a megerősített együttműködés keretében esetlegesen
alkalmazásra kerülő valamely rendelkezése a Tanács számára egyhangú határozathozatalt ír elő,
a Tanács a 280e. cikkben foglalt szabályokkal összhangban egyhangúlag elfogadott
határozatban úgy rendelkezhet, hogy a jövőben minősített többséggel kell határozni.

(2) Ha a Szerződéseknek a megerősített együttműködés keretében esetlegesen alkalmazásra
kerülő valamely rendelkezése a Tanács számára a jogi aktusok elfogadására különleges
jogalkotási eljárás alkalmazását írja elő, a Tanács a 280e. cikkben foglalt szabályokkal
összhangban egyhangúlag elfogadott határozatban úgy rendelkezhet, hogy a jövőben rendes
jogalkotási eljárás keretében kell határozni. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott
konzultációt követően határoz.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó a katonai vagy védelmi vonatkozású
döntések esetén.

280i. cikk

A Tanács és a Bizottság biztosítja a megerősített együttműködés keretében kifejtett
tevékenységek közötti, valamint az ilyen tevékenységek és az Unió politikái közötti összhangot,
és ennek érdekében együttműködnek egymással.”.

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

279. A hatodik rész számozása hetedik részre változik.

280. A 281., 293., 305. és 314. cikk hatályát veszti. A 286. cikk helyébe a 16b. cikk lép.

281. A 282. cikk a végén a következő mondattal egészül ki: „Mindazonáltal igazgatási autonómiájuk
alapján a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben az Uniót az egyes intézmények maguk
képviselik.”.

282. A 283. cikkben az „A Tanács a Bizottság javaslata alapján, a többi érintett intézménnyel
folytatott konzultációt követően minősített többséggel megállapítja” szövegrész helyébe „Az
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben, a
többi érintett intézménnyel folytatott konzultációt követően megállapítja” szöveg, az „e
Közösségek egyéb alkalmazottaira” szövegrész helyébe pedig az „Unió egyéb alkalmazottaira”
szöveg lép.

283. A 288. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A második bekezdéstől eltérve, a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően az
Európai Központi Bank köteles megtéríteni az általa vagy alkalmazottai által feladataik ellátása
során okozott károkat.”

284. A 290. cikkben a „Tanács határozza meg egyhangú határozattal.” szövegrész helyébe a „Tanács
határozza meg egyhangúlag elfogadott rendeletekben.” szöveg lép.

285. A 291. cikkből el kell hagyni a „, az Európai Monetáris Intézetre” szövegrészt.

286. A 294. cikk számozása 48a. cikkre változik.
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287. A 299. cikk a következőképpen módosul:

a) A (1) bekezdést el kell hagyni. A (2) bekezdés első albekezdése és a (3)–(6) bekezdés az
alábbi 293. pont szerinti módosításokkal a 311a. cikkbe kerül át.

A (2) bekezdés számozatlan bekezdéssé válik;

b) az új első bekezdésből el kell hagyni az „azonban” szövegrészt, a „Franciaország
tengerentúli megyéi” szövegrész helyébe pedig a „Guadeloupe, Francia Guyana,
Martinique, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin, valamint” szöveg lép; a bekezdés
a végén a következő mondattal egészül ki: „Amennyiben a szóban forgó egyedi
intézkedéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács fogadja el, a Tanács
szintén a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt
követően határoz.”;

c) az új második bekezdés elején „A Tanács a második albekezdésben említett megfelelő
intézkedések elfogadásakor figyelembe veszi az olyan területeket, mint” szövegrész
helyébe „Az első bekezdésben említett intézkedések különösen olyan területekre
vonatkoznak, mint” szöveg lép;

d) az új harmadik albekezdés elején az „a második albekezdésben” szövegrész helyébe az „az
első albekezdésben” szöveg lép.

288. A 300. és 301. cikk helyébe a 188n. és 188k. cikk, a 302–304. cikk helyébe pedig a 188p. cikk
lép.

289. A 308. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„308. cikk

(1) Ha a Szerződésekben meghatározott politikák keretében az Unió fellépése bizonyul
szükségesnek ahhoz, hogy a Szerződésekben foglalt célkitűzések valamelyike megvalósuljon, és
a Szerződések nem biztosítják a szükséges hatáskört, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és
az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag elfogadja a megfelelő rendelkezése-
ket. Amennyiben a szóban forgó rendelkezéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a
Tanács fogadja el, a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését
követően szintén egyhangúlag határoz.

(2) A szubszidiaritás elve érvényesülésének ellenőrzésére szolgáló, az Európai Unióról
szóló szerződés 3b. cikke (3) bekezdésében említett eljárás keretében a Bizottság köteles
felhívni a nemzeti parlamentek figyelmét azokra a javaslatokra, amelyek e cikken alapulnak.

(3) Az e cikken alapuló intézkedések nem eredményezhetik a tagállamok törvényi,
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek harmonizációját olyan területeken, amelyeken a
Szerződések az ilyen harmonizációt kizárják.

(4) Ez a cikk nem szolgálhat a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos célkitűzések
megvalósításának alapjául, és az e cikk alapján elfogadott valamennyi jogi aktusnak tiszteletben
kell tartania az Európai Unióról szóló szerződés 25b. cikkének második bekezdésében
megállapított határokat.”
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290. A szöveg a következő új 308a. cikkel egészül ki:

„308a. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkének (7) bekezdése nem alkalmazható a következő
cikkekre:

— 269. cikk, harmadik és negyedik bekezdés,

— 270a. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés,

— 308. cikk és

— 309. cikk.”

291. A 309. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„309. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződésnek az egyes uniós tagsági jogok felfüggesztéséről szóló
7. cikke alkalmazásában az Európai Tanácsnak vagy a Tanácsnak az érintett tagállamot
képviselő tagja nem vesz részt a szavazásban, és az érintett tagállamot nem lehet figyelembe
venni a tagállamok egyharmadának, illetve négyötödének az említett cikk (1), illetve
(2) bekezdése szerinti kiszámításakor. A személyesen jelen lévő vagy képviselt tagok
tartózkodása nem akadálya az említett cikk (2) bekezdése szerinti határozatok elfogadásának.

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti határozatok
elfogadásához szükséges minősített többséget az e szerződés 205. cikke (3) bekezdése
b) pontjának megfelelően kell meghatározni.

Ha a szavazati jog felfüggesztéséről szóló, az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke
(3) bekezdésének megfelelően elfogadott határozat elfogadását követően a Tanács a
Szerződések valamely rendelkezése alapján minősített többséggel jár el, a minősített többséget
az e szerződés 205. cikke (3) bekezdése b) pontjának megfelelően kell meghatározni, illetve –

ha a Tanács a Bizottságnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a
javaslata alapján jár el – a minősített többséget az e szerződés 205. cikke (3) bekezdése
a) pontjának megfelelően kell meghatározni.

Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének alkalmazásakor az Európai Parlament a leadott
szavazatoknak az egyben a tagjai többségét is kitevő kétharmados többségével dönt.”.

292. A 310. cikk számozása 188m. cikkre változik.
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293. A 311. cikk hatályát veszti. A szöveg egy új 311a. cikkel egészül ki, amely a következő
módosításokkal a 299. cikk (2) bekezdése első albekezdésének és (3)–(6) bekezdésének a
szövegét veszi át:

a) a (2) bekezdés első albekezdésének és a (3)–(6) bekezdésnek a számozása (1)–
(5) bekezdésre változik, valamint a cikk az elején a következő új bevezető mondattal
egészül ki:

„Az Európai Unióról szóló szerződésnek a Szerződések területi hatályáról szóló 49c. cikke
rendelkezései mellett az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:”

b) a (2) bekezdés (1) bekezdésként újraszámozott első albekezdésében az „E szerződés
rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „E szerződés rendelkezéseit a 299. cikknek
megfelelően” szöveg lép, valamint a „Franciaország tengerentúli megyéire” szövegrész
helyébe a „Guadeloupe-ra, Francia Guyanára, Martinique-re, Réunionra, Saint-Barthélemy-
re, Saint-Martinre, valamint” szöveg lép;

c) a (2) bekezdésként újraszámozott (3) bekezdésben az „Az e szerződés II. mellékletében”
szövegrész helyébe az „A II. mellékletben” szöveg, az „az e szerződés negyedik részében”
szövegrész helyébe pedig az „a negyedik részben” szöveg lép;

d) az (5) bekezdésként újraszámozott (6) bekezdésben az „Az előző bekezdésektől eltérően:”
bevezető mondat helyébe az „Az Európai Unióról szóló szerződés 49c. cikkétől és e cikk
(1)–(4) bekezdésétől eltérően:” bevezető mondat lép;

e) a cikk végén a következő új bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az érintett tagállam kezdeményezésére az Európai Tanács az (1) és (2) bekez-
désben említett valamely dán, francia vagy holland ország vagy terület Unióval
kapcsolatos jogállását határozattal módosíthatja. Az Európai Tanács a Bizottsággal
folytatott konzultációt követően, egyhangúlag határoz.”

294. A 313. cikket megelőző „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” címsort el kell hagyni.

295. A szöveg a következő 313a. cikkel egészül ki:

„313a. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződés 40. cikkének rendelkezéseit erre a szerződésre is
alkalmazni kell.”
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